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ABSTRACT 

This research was conducted to examine the differences between companies that carry 
out tax aggressiveness and who do not carry out tax aggressiveness on profitability, solvency 
and liquidity in LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2016. 
The sample selection in this study using purposive sampling method based on the criteria and 
data analysis techniques used is the t-test independence test. The hypothesis is based on prior 
research with similar topic and another supporting theory. The results of this study indicate that 
there are differences in independent variables namely profitability, solvency, and liquidity to the 
dependent variable, namely tax aggressiveness. 
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia harus menjalankan kewajiban 
pajaknya dengan baik dan taat. Namun, dikarenakan beban pajak yang mengurangi laba 
perusahaan, maka perusahaan seringkali terindikasi melakukan perencanaan pajak yang 
cenderung agresif dan mengarah ke penghindaran pajak, bahkan pengelakan pajak.  

Masalah perencanaan perpajakan saat ini telah menjadi topik yang sering dibicarakan 
oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia khususnya para pelaku bisnis, mengingat 
realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dalam beberapa tahun terakhir. Perencanaan 
pajak sendiri dilakukan oleh perusahaaan dengan alasan maupun tujuan yang berbeda-beda, 
misalnya adanya kondisi keterbatasan keuangan yang dialami perusahaan. Ketika perusahaan 
dihadapkan pada kondisi tersebut, memungkinkan untuk melakukan perencanaan pajak guna 
meminimalkan beban pajak yang dikenakan. 

Ada beberapa faktor lain yang diduga mempengaruhi perilaku pajak agresif, yaitu 
profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Masing-masing faktor tersebut berpotensi 
mengurangi atau mendorong agresivitas. 

Penelitian ini akan mempelajari perbedaan kinerja keuangan yang terdiri dari 
profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan 
tidak melakukan agresivitas pajak. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) Return on Assets 
(ROA) merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. 
Profitabilitas (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan 
perusahaan, semakin tinggi nilai profitabilitas (ROA), maka akan semakin bagus performa 
perusahaan tersebut. Profitabilitas (ROA) berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan 
pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Dalam penelitian Maharani dan 

Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan..., Dawud Abdul Qohhar Lubis, Ak.-Ibs, 2018



	 2	

Suardana (2014) menyebutkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak 
melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.  

Rasio solvabilitas atau yang sering disebut dengan leverage adalah kemampuan 
perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi (Utari, dkk, 2014). Menurut 
Kurniasih dan Sari (2013: 58), leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang 
mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan 
beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik perusahaan juga menjadi 
salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tax avoidance. 
Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban 
pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Dalam kaitannya dengan pajak, perilaku ini 
disebabkan karena bunga merupakan bahan tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena 
pajak. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, mengatur bahwa bunga 
pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU 
Nomor 36 tahun 2008. Sehingga semakin besar utang perusahaan guna menghemat beban 
pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Fadli et al, 2016).  

Subramanyam dan Wild (2010) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, ‘jangka 
pendek’ dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional 
normal perusahaan. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas 
pajak perusahaan (Krisnata, 2012). Penelitian yang dilakukan Putri (2014), Suyanto dan 
Supramono (2012) membuktikan bahwa dengan likuiditas yang baik perusahaan manufaktur 
tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Sebaliknya likuiditas yang 
rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif 
terhadap pajak perusahaan (Fadli et al, 2016).  

Selama ini, penelitian yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas 
pajak di perusahaan menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian Maharani dan Suardana 
(2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif siginifikan terhadap tax avoidance. 
Sementara, penelitian Muhammad Fajri Saputra et al. (2015), bahwa return on assets 
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, hal ini menunjukan kemampuan dari modal 
yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur 
pendapatan dan pembayaran pajak. Purwanto et al. (2016) menemukan variabel leverage 
berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, sementara Anita et al. 
(2015) menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan antara leverage terhadap 
agresivitas pajak. Untuk variabel likuiditas, Wijaya dan Tiaras (2015) menemukan bahwa 
likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, 
penelitian antara likuditas dan agresivitas pajak dilakukan oleh Anita et al. (2015) dan hasilnya 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara likuiditas terhadap agresivitas 
pajak.  
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Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan 
berkontribusi dalam dua hal. Pertama, penelitian ini akan membandingkan atau melakukan uji 
beda kinerja keuangan pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 
melakukan agresivitas pajak, dikarenakan penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan 
perbandingan secara langsung antara keduanya. Kedua, penelitian ini akan menggunakan 
ukuran yang berbeda untuk agresivitas pajak, yaitu dengan cash effective tax rate (CETR), 
seperti pada penelitian Chen et al (2010).  

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency theory merupakan perspektif yang secara 
jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan 
pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. 
Konflik agensi muncul ketika pengelola perusahaan mengambil keuntungan untuk 
memaksimalkan keuntungannya. Hal ini dapat terjadi karena pengelola perusahaan lebih 
banyak mengetahui kondisi perusahaan dan informasi internal dibanding pemilik perusahaan. 
Asimetri informasi adalah suatu kondisi perolehan informasi yang tidak seimbang antara pihak 
manajemen sebagai penyedia informasi dipandang sebagai penyedia informasi dengan pihak 
pemegang saham dan stakeholder sebagai pengguna informasi (Oktomegah, 2012). Adanya 
asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan atau stakeholders bahwa besar 
kemungkinan manajer akan mempengaruhi angka-angka yang terdapat dalam laporan 
keuangan untuk kepentingannya sendiri. Asimetri informasi dan konfik kepentingan yang terjadi 
antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya 
kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. 

 
2.2. Teori Stakeholder 

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (Shareholder) 
sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial 
kemasyarakatan (stakeholder), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (Social responsibility). 
Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative 
externalities yang timbul serta ketimpangan social yang terjadi (Hadi, 2011).  

Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Oleh 
karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah, yaituu dengan cara 
mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak 
melakukan penghindaran pajak (Muzakki dan Darsono, 2015). 

2.3. Pajak 

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. 
Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari 
rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahan 
tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan 
mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi 
(Suyanto, 2012).  
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2.4. Agresivitas Pajak 

Menurut Frank, dkk (2009), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi 
pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (tax planning) baik secara legal yang 
dilakukan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ilegal yang dilakukan dengan 
penggelapan pajak (tax evasion) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan.“Tax avoidance 
is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax 
liability” menurut Lyons dalam Suandy, (2008). 

 
2.5. Profitabilitas 

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban 
pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih 
besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar 
pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan 
sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung 
pada tahun berikutnya.  

2.6. Solvabilitas 
Keown (2005) dalam Suyanto (2012) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan 

sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih 
besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang 
saham.  
 
2.7. Likuiditas 

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual 
aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuditas yang tinggi menunjukkan tingginya 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa 
perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Kurnia dan Fadli, 2016). 
 

2.8. Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

H1: Terdapat perbedaan profitabilitas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan 
tidak melakukan agresivitas pajak. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak 

H2: Terdapat perbedaan leverage antara perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan 
tidak melakukan agresivitas pajak. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak 

H3: Terdapat perbedaan likuiditas antara perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan 
tidak melakukan agresivitas pajak 

3. Metodologi Penelitian 
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3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas 
berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. Obyek yang 
menjadi bahan penelitian adalah perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016.  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang termuat di Indonesia pada tahun 2012-2016. Sampel adalah meneliti sebagian 
dari elemen-elemen populasi (Indriantoro et al, 1999). Sampel pada penelitian ini adalah 
perusahaan indeks LQ 45 yang listing di BEI selama periode 2012-2016. Metode pemilihan 
sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method, yaitu 
metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu:  

1. Perusahaan indeks LQ 45 yang terdapat di BEI dari tahun 2012-2016   

2. Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp)   

3. Laporan keuangan bank tersedia lengkap di situs BEI   

4. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada  penelitian ini 
tersedia   

3.2. Operasional Variabel 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah agresivitas pajak (CETR). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja 
keuangan, yang diukur dengan tiga rasio, yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. 

 
Menurut Julita dan M Anita (2015), Penelitian ini mengukur agresivitas pajak adalah 

dengan Cash Effective Tax Rates (CETR). CETR menggambarkan presentase total 
pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan 
sebelum pajak. Selain itu, naik-turunnya CETR mengindikasikan naik-turunya tingkat 
penghindaran pajak (tax avoidance).  

 
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 
suatu perusahaan. ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh 
keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga 
semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.  

 
Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang-hutang 

yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditur, bukan dari pemegang saham 
ataupun dari investor.  

 
Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Dalam penelitian ini likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio lancar, 
alasannya karena rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 
dalam jangka pendek dengan melihat aset lancar perusahaan terhadap utang lancarnya.  
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3.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS IBM 21. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif, uji normalitas, uji mann-whitney, 
dan uji beda independen. Menurut Ghozali (2013) uji beda t-test digunakan untuk menentukan 
apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-
test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan 
standar error dari perbedaan rata-rata dua sample.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kinerja 
keuangan yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas pada perusahaan yang diindikasi 
melakukan agresivitas pajak dan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak.  

4. Analisis Dan Pembahasan 

4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximu

m 
Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 

Statistic 

CETR_AGSVT 115 .00 .35 .2080 .01026 .07949 

CETR_NONAGSVT 115 .08 1.15 .3484 .02354 .17461 

ROADEC_AGSVT 115 .02 .46 .1143 .01423 .11026 

ROADEC_NONAG
SVT 

115 .00 .23 .0775 .00658 .04882 

DER_AGSVT 115 .13 1.00 .5770 .03687 .28557 

DER_NONAGSVT 115 .22 .69 .4459 .01486 .11018 

QR_AGSVT 115 .61 42.04 8.2642 1.43991 11.15352 

QR_NONAGSVT 115 .45 6.91 2.1188 .19297 1.43111 

Valid N (listwise) 115      

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Berdasarkan tabel 4.1. statistik deskriptif dari perhitungan SPSS 21 dari 23 perusahaan 
dan observasi sejumlah 115, maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel Agresivitas Pajak 
menunjukkan nilai minimum adalah 0.00 yang mana perusahaan melakukan agresivitas pajak, 
sedangkan nilai maksimum yaitu 0.35. Sedangkan untuk nilai minimum 0.08 yang mana 
perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak, dan nilai maksimum adalah 1.15. Nilai rata-rata 
(mean) variabel CETR adalah 0.2080 pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan 
standar deviasinya adalah 0,07949. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata (mean) yang 
lebih besar dibandingkan standar deviasi, artinya data dalam variabel ini tidak terdistribusi 
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dengan baik. Sedangkan nilai rata-rata (mean) variabel CETR adalah 0.3484 pada perusahaan 
yang tidak melakukan agresivitas pajak dan standar deviasinya adalah 0,17461. Hasil 
perhitungan menunjukkan nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dibandingkan standar deviasi, 
artinya data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik.  

Nilai rata-rata ROADEC pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 
melakukan agresivitas pajak masing-masing mempunyai nilai sebesar 0,1143 dan 0.0775. 
Terlihat nilai rata-rata ROADEC pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak cenderung lebih baik dalam menghasilkan 
laba dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. Nilai standard 
deviasi untuk perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas 
pajak dalam penelitian ini masing-masing mempunyai nilai sebesar 0,11026 dan 0,4882. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa 
dalam variabel ini terdistribusi dengan baik atau dengan kata lain data ROADEC disebut data 
homogen.  

Nilai rata-rata DER pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 
melakukan agresivitas pajak masing-masing mempunyai nilai sebesar 0,5770 dan 0.01486. 
Terlihat nilai rata-rata DER pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak cenderung lebih baik dalam penggunaan 
sumber dana melalui hutang dibandingkan yang melakukan agresivitas pajak. Nilai standar 
deviasi untuk perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas 
pajak dalam penelitian ini masing-masing mempunyai nilai sebesar 0,28557 dan 0,11018. Hal 
ini menunjukkan bahwa nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata untuk yang 
melakukan agresivitas pajak, yang berarti bahwa dalam variabel ini terdistribusi dengan baik 
atau dengan kata lain data DER disebut data homogen. Sedangkan pada nilai standar deviasi 
variabel DER yang tidak melakukan agresivitas pajak lebih besar dari pada nilai rata-rata, yang 
berarti bahwa dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik atau dengan kata lain data 
heterogen.  

Nilai rata-rata QR pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 
melakukan agresivitas pajak masing-masing mempunyai nilai sebesar 8,2642 dan 2,1188. 
Terlihat nilai rata-rata QR pada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak lebih kecil 
dibandingkan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan yang melakukan agresivitas pajak cenderung lebih baik dalam kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nilai standar deviasi untuk perusahaan 
yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak dalam penelitian ini 
masing-masing mempunyai nilai sebesar 11,15352 dan 1,43111. Hal ini menunjukkan bahwa 
nilai standard deviasi lebih besar dari nilai rata-rata untuk yang melakukan agresivitas pajak, 
yang berarti bahwa dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik atau dengan kata lain data 
QR disebut data heterogen. Sedangkan pada nilai standar deviasi variabel QR yang tidak 
melakukan agresivitas pajak lebih kecil dari pada nilai rata-rata, yang berarti bahwa dalam 
variabel ini terdistribusi dengan baik atau dengan kata lain data homogen.  

4.2. Uji Normalitas 

Bila data normal maka teknik yang digunakan adalah Teknik statistic parametrik yaitu 
dengan menggunakan uji independent sample t-test, namun apabila data tidak terdistribusi 
normal maka Teknik yang digunakan adalah teknik statistic nonparametric berupa uji Mann-
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Whitney-U test.  

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk 
variabel CETR 3.770 dengan probabilitas signifikan sebesar 0.000 jauh dibawah α = 0.05. hal 
ini berarti variabel agresivitas pajak tidak terdistribusi secara normal, sehingga uji statistik dapat 
dilakukan dengan uji hipotesis alternative yaitu dengan menggunakan Uji Mann-Whitney. Nilai 
nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel ROADEC sebesar 1,884 dengan probabilitas 
signifikansi sebesar 0,002 jauh dibawah α = 0.05. hal ini berarti variabel profitabilitas tidak 
terdistribusi secara normal, sehingga uji statistik dapat dilakukan dengan hipotesis alternative 
yaitu dengan menggunakan Uji Mann-Whitney. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel 
likuiditas yang diproksikan dengan QR sebesar 3,398 dengan probabilitas signifikansi sebesar 
0,000 jauh dibawah α = 0.05. hal ini berarti variabel likuiidtas tidak terdistribusi secara normal, 
sehingga uji statistik dapat dilakukan dengan hipotesis alternative yaitu dengan menggunakan 
Uji Mann-Whitney.  

4.3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 1 menguji perbedaan probabilitas yang melakukan agresivitas pajak dan yang 
tidak melakukan agresivitas pajak.  

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney yang dilakukan terhadap variabel profitabilitas yang 
diproksikan dengan ROADEC probabilitas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 
dan tidak melakukan agresivitas pajak, menunjukkan hasil dimana probabilitas signifikansi 
sebesar 0.336 lebih dari 0.05 yang artinya tidak terdapat perbedaan pada jumlah laba yang 
dihasilkan dari total asset yang dimiliki perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 
melakukan agresivitas pajak. (H2 ditolak).  

Hipotesis 3 menguji perbedaan likuiditas perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 
dan yang tidak melakukan agresivitas pajak.  

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney yang dilakukan terhadap variabel likuiditas yang 
diproksikan dengan QR pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 
melakukan agresivitas pajak, menunjukkan hasil dimana probabilitas signifikansi sebesar 0.002 
kurang dari 0.05 yang artinya terdapat perbedaan pada kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 
melakukan agresivitas pajak. (H3 tidak dapat ditolak).  

4.4. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam pengujian hipotesis 1, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan probabilitas 
pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. 
Hasil ini menambah bukti empiris dari penelitian Maharani dan Suardana (2014), Sukartha dan 
Dermawan (2014), dan Putra Irwansyah dan Putri Rizal (2017) yang menyatakan profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Apabila ROA mengalami peningkatan maka 
cash effective tax rate semakin rendah, CETR yang rendah mengindikasikan tingginya aktifitas 
tax avoidance. Hal tersebut terjadi karena pajak dengan lanba perusahaan berbanding lurus, 
apabila profitabilitas perusahaan meningkat mengindikasikan semakin baiknya kinerja 
perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan maka hal tersebut 
mempengaruhi adanya beban pajak yang semakin tinggi Putra Irwansyah dan Putri Rizal 
(2017).  Implikasi manajerial dari hasil ini adalah perlunya pengawasan lebih ketat dari 
pemerintah terhadap perusahaan yang melaporkan profitabilitas tinggi, untuk memastikan 
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ketaatan perusahaan- perusahaan tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan tidak 
melakukan perencanaan pajak yang agresif.  

Dalam pengujian hipotesis 2, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan solvabilitas 
pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. 
Hasil ini menambah bukti empiris dari penelitian Putra Irwansyah dan Putri Rizal (2017), 
Purwanto dan Susilatri (2016), dan Fadli dan Kurnia (2016) yang menyatakan solvabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Rata-rata (mean) untuk variabel solvabilitas 
pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak adalah 0,5770 dan untuk perusahaan tidak 
melakukan agresivitas pajak adalah 0,4459. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 
memiliki solvabilitas tinggi cenderung melakukan agresivitas pajak dibandingkan dengan 
perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Implikasi manajerial dari hasil ini adalah 
perlunya pemeriksaan dari auditor mengenai kewajaran dalam kebijakan hutang perusahaan, 
agar hutang tidak dibuat untuk tindakan agresivitas pajak.  

Dalam pengujian hipotesis 3, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas 
pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. 
Hasil ini menambah bukti empiris dari penelitian M Anita Fitri (2015), Fadli dan Kurnia (2016) 
yang menyatakan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Rata-rata 
(mean) untuk variabel likuiditas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak adalah 
8,2642 dan untuk perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak adalah 2,1188. Hal ini 
menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi cenderung melakukan 
agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. 
Implikasi manajerial dari hasil ini adalah perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah 
terhadap perusahaan yang melaporkan likuiditas tinggi, untuk memastikan ketaatan 
perusahaan-perusahaan tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan tidak melakukan 
perencanaan pajak yang agresif.  

5. Kesimpulan dan Saran 
 
Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:  
1. Terdapat perbedaan profitabilitas yang diukur melalui laba rugi bersih setelah pajak 

dibandingkan total asset antara perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan 
yang tidak melakukan agresivitas pajak.   

2. Terdapat perbedaan solvabilitas yang diukur melalui total utang dibandingkan total 
aset antara perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan yang tidak 
melakukan agresivitas pajak.   

3. Terdapat perbedaan likuiditas yang diukur melalui rasio lancar dibandingkan 
kewajiban lancar antara perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan yang 
tidak melakukan agresivitas pajak.   

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki pada 
penelitian selanjutnya, yaitu:  

1. Penelitian hanya membahas 3 variabel independen, yaitu profitabilitas, solvabilitas dan 
likuiditas sebagai variabel-variabel yang membedakan melakukan agresivitas pajak atau 
tidak melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan data 
peneliti yang tidak tersedia untuk umum.  

2. Objek penelitian terbatas pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 
 Indonesia. Hal ini karena informasi keuangan untuk perusahaan yang tidak tercatat di 
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bursa sebagian besar tidak dipublikasikan untuk umum. Sampel perusahaan hanya 
perusahaan LQ45.   

3. Variabel dependen cash effective tax rate diperoleh dari hasil pembagian cash tax paid 
dengan pre-tax income. Agresivitas pajak yang diproksikan oleh cash effective tax rate 
dapat diperkecil dengan membandingkan data pajak dalam laporan keuangan. Namun 
banyak perusahaan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai kurang bayar dan 
lebih bayar pada laporan keuangannya.   

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang peneliti berikan adalah 
sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 
mempengaruhi agresivitas pajak yang diproksikan cash effective tax rate, masih 
banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak 
yang belum diteliti seperti risiko perusahaan, corporate governance, ukuran 
perusahaan, financial distress, sales growth, dan kompensasi rugi fiskal.   

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor 
perusahaan yang ada untuk meneliti penghindaran pajak atau agresivitas pajak 
yang diproksikan oleh cash effective tax rate.   

3. 3. Proksi yang digunakan dalam meneliti penghindaran pajak hanya menggunakan 
cash effective tax rate (CETR), sehingga hanya melihat penghindaran pajak hanya 
dari satu sudut pandang. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan 
proksi lainnya untuk melihat penghindaran pajak dalam beberapa sudut pandang.  
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