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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan antar perusahaan yang 

melakukan agresivitas pajak dan yang tidak melakukan agresivitas pajak terhadap 

profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria dan teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji independensi t-test. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu 

profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas terhadap variabel dependen yaitu 

agresivitas pajak. 

Kata kunci : agresivitas pajak, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas. 
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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 results of this study indicate that there are 

differences in independent variables namely profitability, solvency, and liquidity to 

the dependent variable, namely tax aggressiveness. 

Keywords: tax aggressiveness, profitability, solvency, liquidity.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPH pasal 1, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Pajak yang dibayarkan merupakan 

proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga besarnya 

pajak yang dibayarkan menjadi biaya bagi perusahaan dan pemilik yang nilainya 

cukup besar (Sari, 2010). Salah satu fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah 

fungsi budgetair, yaitu pajak adalah sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak merupakan 

penerimaan negara yang memiliki porsi terbesar dalam APBN, yaitu pada APBN 

2018 persentase penerimaan pajak sebesar 85,4% dari seluruh penerimaan negara 

(Kementerian Keuangan, 2017).  Dikarenakan negara menggunakan penerimaan 

pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan, penerimaan pajak diharapkan 

terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik (Tiraada, 

2013). 

Walaupun pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tertinggi, dalam 

pelaksanaanya, penerimaan pajak masih kurang maksimal. Rasio penerimaan pajak 

(tax ratio) di Indonesia saat ini berada di kisaran 55% dari target 2016. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal 

Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tertinggi dikarenakan besarnya 
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jumlah penduduk dan kegiatan usaha (Dewi dan Noviari, 2017). 

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan 

dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi 

kesejahteraan negara. Namun bagi perusahaan, pajak adalah beban karena 

menguragi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung 

ketika membayar pajak (Maharani dan Suadarna, 2014). Wajib pajak di Indonesia 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. 

Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk 

berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai 

pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan 

harus dikelola dengan baik (Darmawan dan Sukartha, 2014). 

Dalam hal ini menjadi sebuah permasalahan dimana perusahaan berupaya 

menghindari pajak sedangkan pemerintah memungut pajak sebanyak-banyaknya. 

Terdapat beberapa strategi atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam 

meminimalkan pajak yang dikenakan. Menurut Pudyatmoko (2002:71), 

perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan 

pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang 

mempersulit pemungutan pajak. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan 

struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta 

moral dari rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah untuk 

diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, perlawanan aktif 

meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap 

fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain:  
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a. Penghindaran diri dari pajak, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara 

dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan 

pajak. 

b. Mengelakkan pajak atau penyelundupan pajak merupakan perlawanan pajak 

yang melanggar undang-undang dengan cara memanfaatkan adanya celah 

hukum (loop holes), dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau 

mengurangi pajak terutangnya.  

c. Melalaikan pajak, di mana hal ini dapat dilakukan dengan tidak memenuhi 

kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga 

pajak menjadi tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat 

terjadi juga dengan tidak dibayarnya pajak yang terhutang sehingga 

mengakibatkan timbul tunggakan pajak.  

Agresivitas pajak mengacu pada berbagai strategi perencanaan pajak yang 

digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak itu legal; 

namun, sampai pada batas tertentu, kegiatan semacam itu dapat digunakan untuk 

menghindari pajak, yang mengakibatkan kerugian pendapatan bagi negara (Wahab 

et al., 2017). Kedua perilaku tersebut termasuk dalam perilaku pajak yang agresif, 

atau agresivitas pajak. Menurut Franket.al (2009), tindakan pajak agresif adalah 

tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan 

pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. 

Tindakan pajak agresif tidak selalu berawal dari perilaku ketidakpatuhan akan 

peraturan perpajakan, tapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai 

dengan peraturan. Semakin perusahaan memanfaatkan celah peraturan untuk 
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menghemat beban pajak maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan 

tindakan pajak agresif meskipun tindakan tersebut tidak menyalahi peraturan yang 

ada.  

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 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 
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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 
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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 negative signifikan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. 

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). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul “Analisis 

perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan 

agresivitas pajak atau  tidak melakukan agresivitas pajak”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

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 pajak. 

 1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat 

dikemukakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui 

profitabilitas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak 
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dan tidak melakukan agresivitas pajak? 

2. Apakah terdapat perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui 

solvabilitas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak 

dan tidak melakukan agresivitas pajak? 

3. Apakah terdapat perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui 

likuiditas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak dan 

tidak melakukan agresivitas pajak? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui 

profitabilitas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak 

dan tidak melakukan agresivitas pajak. 

2. Untuk mengetahui perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui 

solvabilitas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak 

dan tidak melakukan agresivitas pajak. 

3. Untuk mengetahui perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui 

likuiditas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak dan 

tidak melakukan agresivitas pajak. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian mengenai perbedaan profil kinerja keuangan pada 

perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan 
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agresivitas pajak ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan perbedaan 

kinerja keuangan antara perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan 

tidak melakukan agresivitas pajak. 

2. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi, tambahan referensi, dan bahan pengembangan 

penelitian berikutnya terkait dengan perbedaan profil kinerja keuangan pada 

perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak atau tidak 

melakukan agresivitas pajak.  

3. Bagi Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan 

dorongan mengenai perbedaan profil kinerja keuangan pada perusahaan indeks 

LQ45 yang melakukan agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas 

pajak. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang kemudian dijabarkan lebih rinci 

dalam beberapa bab. Berikut penjelasan masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II KERANGKA TEORITIS 
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Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, 

penelitian terdahulu, serta hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi model penelitian, jenis data yang digunakan, definisi variabel-

variabel penelitian, penetapan objek, prosedur pengumpulan data, teknik analisa 

data, serta metode pengujian asumsi regresi yang dilakukan.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas analisis dan intepretasi terhadap hasil penelitian berdasarkan 

metode yang digunakan dalam penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah dibahas pada Bab IV dan saran-

saran yang diberikan untuk pembaca dan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

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



11 

 

Indonesia Banking School 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian serta definisi 

teori keagenan, teori stakeholder, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, agresivitas 

pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. Bab ini juga menguraikan 

pengembangan hipotesis dan perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai pengaruh penerapan profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, agresivitas 

pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

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.  

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa 

teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada 

umumya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir 

terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia 

selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia 
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tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal itu dapat menimbulkan konflik yang 

dinamakan agency problem.  

Timothy (2010) menjelaskan bahwa konflik antara pemegang saham dan 

manajemen terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Manajer melakukan 

tindakan agresif terhadap pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, 

tetapi di sisi lain biaya yang dikeluarkan juga sangat mahal. Biaya ini, misalnya 

biaya non-tax yang harus dikeluarkan untuk memanipulasi transaksi-transaksi 

perusahaan dalam rangka mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan ini tidak sepenuhnya 

menguntungkan pemegang saham. Untuk mengatasi konflik ini diperlukan sistem 

tata kelola yang baik untuk memantau tindakan manajer dalam setiap pengambilan 

keputusan.  

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. Hal ini memacu agent untuk memikirkan 
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bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut adalah 

yang disebut sebagai manajemen laba. (Widyaningdyah, 2001).  

Dalam hubungan keagenan, manajer sebagai pihak yang memiliki akses 

langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki asimetris informasi terhadap 

pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Hal ini terjadi karena 

terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal 

perusahaan termasuk investor. Strategi yang dilakukan untuk meminimumkan 

asimetri informasi, pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk 

memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat yang dilakukan untuk 

manajer dipandang sebagai dasar untuk melindungi kepentingan pemegang saham 

yang terancam ketika manajer memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan 

mengorbankan profitabilitas organisasi (Habbash, 2010).  

Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin 

besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat 

mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai 

akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang 

nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga 

menyebabkan terjadinya biaya politis, diantaranya muncul intervensi pemerintah, 

pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat 

meningkatkan biaya politis (Watts dan Zimmerman, 1989).  
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Agency problem pada perpajakan terjadi antara pemungut pajak (fiskus) 

dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya 

pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak 

manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup 

signifikan dengan beban pajak yang rendah (Ardy dan Kristianto, 2017). Pada 

sistem self assessment, wajib pajak berperan sebagai agen pelaksana kewajiban 

perpajakan. Adapun fiskus berperan sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan 

tersebut. Dalam upaya melindungi kepentingannya, wajib pajak (agen) akan 

mengupayakan berbagai usaha dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Upaya 

tersebut dapat ditempuh dengan cara legal maupun ilegal (Frank et al. 2009). Upaya 

tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau merupakan 

tindakan agresif. 

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang menjadi dasar (grand 

theory) dari penelitian ini dan dapat menjelaskan hubungan antara profitabilitas, 

solvabilitas, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dan non agresivitas pajak. 

2.1.2. 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).  

Menurut teori stakeholder, perusahaan yang memiliki peringkat CSR tinggi 
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lebih menarik bagi konsumen, sehingga perusahaan harus memenuhi kewajiban 

CSRnya (Cheers, 2011 dalam Yoehana, 2013). Kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada dukungan stakeholder melalui berbagai tindakan perusahaan yang 

bersifat persuasif dan memberikan feedback baik kepada stakeholder. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah pemenuhan tanggung jawab sosial. 

Jadi, pada intinya teori stakeholder mempertimbangkan semua pihak yang terkena 

dampak aktivitas organisasi (perusahaan).  

Fokus teori stakeholder yang mengacu pada pengambilan keputusan 

manajerial membuat perusahaan berusaha memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi para stakeholder (Lasmaria, 2014). Stakeholder sebenarnya memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang 

digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan stakeholder ditentukan oleh 

besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut. Kekuatan 

tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi 

yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, 

maupun kemampuan mengatur perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan 

Chariri, 2007).  

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). 
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2.2. Pajak 

2.2.1. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 

dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

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).  

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 

peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai 

undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, 

tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam 

bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional 

(Darmawan & Sukartha, 2014).  

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, “Pajak adalah iuran masyarakat 

kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang- undang) dengan tidak mendapat 
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prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas-tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan “ (2003)  

2.2.2. Rekonsiliasi Pajak 

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan 

perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut 

perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukan untuk 

menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan 

laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Untuk 

kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip 

yang berlaku umum, yaitu Standar Akutansi Indonesia (SAK); sedangkan untuk 

kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan 

(Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar 

penyususunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan 

laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). (Resmi, 2017). 

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan 

menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan 

permanent (permananent difference) dan perbedaan sementara atau perbedaan 

waktu (timing differences). 

 Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya 

diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan 

tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) 

dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap 
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adalah (Resmi, 2017): 

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa 

tanah dan bangunan dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 

ayat (2) UU PPh. 

2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima 

oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh 

perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 

ayat (3) UU PPh. 

3. Biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang 

penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, 

sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan 

atau pemupukkan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau 

pengurangan lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible expenses) menurut 

fiskal sesuai pasar 9 ayat (1) UU PPh.  

2.2.3. Tax Planning 

Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (tax planning) sebagai 

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian 

rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada 

posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan 

sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, 

sehingga kegiatan perencanaan pajak (tax planning) ini dilegalkan oleh pemerintah. 

Menurut Lombanturuan (1996) pada Suandy (2010), ada beberapa cara 

untuk melakukan tax planning, yaitu: 

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



19 

 

Indonesia Banking School 

1. Pergeseran pajak (shifting), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari 

subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang 

dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.  

2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak 

yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.  

3. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan 

cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.  

4. Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan menlanggar ketentuan peraturan 

perpajakan. 

5. Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib 

pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan tax planning dengan 

tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus 

dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal.  

2.2.4. 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). Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada 

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



20 

 

Indonesia Banking School 

di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Wajib Pajak melakukan 

penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan 

diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa celah 

dalam peraturan pajak di mana kebijakan yang dibuat dapat bersifat multitafsir, 

terutama pada transaksi perusahaan yang kompleks (Dyreng et al., 2008). 

Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik 

penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.  

Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas 

pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar atau 

penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi perusahaan 

yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa mendatang (Krisnata, 

2012).  

Strategi transfer pricing, kebberadaan tax haven, strategi penempatan utang dan 

asset tak berwujud merupakan beberapa bentuk penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan multinasional (Markle dan Shacklefold, 2012).  

Penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko perusahaan, dikarenakan 

penghindaran pajak meningkatkan ketidakpastian mengenai pembayaran pajak 

perusahaan di masa depan. Jika pembayaran pajak merupakan komponen yang 

signifikan dalam arus kas perusahaan, maka ketidakpastian mengenai pembayaran 

pajak perusahaan dapat meningkatkan volatilitas arus kas (Guenther et al., 2017). 

Risiko perusahaan yang ditimbulkan oleh penghindaran pajak dapat menimbulkan 

biaya bagi perusahaan dan manajemen perusahaan (Rego dan Wilson, 2012). 
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2.3. Kinerja Keuangan 

Sebelum manajer keuangan mengambil keputusan keuangan, ia perlu 

memahami kondisi keuangan perusahaan. Untuk memahami kondisi keuangan 

perusahaan, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Disamping 

manajer keuangan (pihak intern perusahaan), beberapa pihak di luar perusahaan 

juga perlu memahami kondisi keuangan perusahaan. Pihak-pihak tersebut 

diantaranya adalah para (calon) pemodal, dan kreditur. Kepentingan mereka 

mungkin berbeda, tetapi mereka mengharapkan untuk memperoleh informasi dari 

laporan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan, laporan keuangan tersebut akan 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi, dan karenanya para pemakai laporan 

keuangan perlu memahami cara penyajian informasi keuangan tersebut. Ada dua 

laporan keuangan perusahaan yang pokok, Neraca dan Laba Rugi (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2012).  

Selain menggunakan laporan keuangan perusahaan pokok, analisis terhadap 

kinerja keuangan juga dilakukan. Berikut adalah teknik analisis kinerja keuangan 

yaitu: 

1. Analisis Common Size 

Analisis ini merubah angka-angka yang ada dalam Neraca dan Laporan 

Laba Rugi menjadi presentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka 

yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Dengan kata lain 

total aktiva dipergunakan sebagai 100%. Untuk angka-angka dalam laba rugi, 

penjualan neto dipergunakan sebagai 100%. 
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2. Analisis Indeks 

Analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada 

tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang 

paling awal, tetapi tahun yang diangap normal. Dengan demikian analisis ini 

dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan sifat analisis tersebut maka hanya neraca yang dapat disajikan 

dalam bentuk indeks karena untuk laba rugi hanya tersedia satu tahun laporan, 

dan tahun 20x1 dipergunakan sebagai tahun dasar (=100). 

3. Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan ekspresi hubungan antara angka-angka laporan 

keuangan sehingga menghasilkan informasi yang lebih bermakna 

(Purwaningsih, 2008). 

2.3.1. Rasio Keuangan 

Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio 

keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan dihitung 

berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, dalam laporan laba rugi 

saja, atau pada neraca dan rugi laba. 

2.3.2. Profitabilitas 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinereja perusahaan 

terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan 

menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga 

diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio 
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profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. 

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebeesar-besarnya. Rasio 

profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2008), 

rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. 

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.  

2.3.3. Solvabilitas 

Menurut Irfan Fahmi (2012:62) rasio leverage adalah mengukur seberapa 

besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh modal.  

Keown (2005) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan sumber dana 

yang memiliki beban tetap (fixed rate of return) dengan harapan memberikan 

keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan 
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keuntungan. 

Socio dan Nigro (2012) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan 

karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan leverage bervariasi sesuai 

dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu:  

1. The Trade-off Theory  

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan memilih leverage yang 

optimal setelah membandingkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh 

dengan dana pinjaman.  

2. The Pecking Order Theory  

Teori ini menyebutkan bahwa tidak ada nilai optimal bagi leverage. 

Biasanya perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan menjelaskan 

informasi secara detail dalam laporan keuangan sebagai cara untuk menghindari 

monitoring cost oleh investor dibandingkan perusahaan dengan tingkat leverage 

rendah (Ardyansyah, 2014). 

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.  

Mills dan Dunbar (2011) berpendapat bahwa leverage mencerminkan 

kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak 

melalui transaksi–transaksi keuangan. Graham dan Tucker (dalam Dunbar, 2011) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi kurang 
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membutuhkan tax shield yang tidak berasal dari utang sehingga mengurangi 

perilaku pajak agresif. Perusahaan dapat mengambil pendanaan utang domestik 

maupun luar negeri untuk operasional perusahaan, sehingga strategi perpajakan 

yang diambil dapat berdampak pada pelaporan keuangan (Taylor dan Richardson, 

2012). 

Namun di sisi lain, tingginya tingkat leverage dapat mengindikasikan 

terjadinya penghindaran pajak, dikarenakan bunga merupakan beban 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.  

Ada berbagai jenis rasio yang digunakan untuk mengukur leverage, yaitu: 

1. Debt to equity ratio, rasio yang menunjukkan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri. 

2. Times interest earned, rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi mampu 

membayar bunga hutang. 

3. Debt service coverage, kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan 

hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna, dan kewajiban 

dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman. 

2.3.4. Likuiditas 

Menurut Utari, dkk (2014:60) perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang 

mampu memenuhi semua kewajibanya yang jatuh tempo dan perusahaan yang tidak 
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likuid adalah perusahaan yang tidak mampu memenuhi semua kewajibanya yang 

jatuh tempo. Untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan digunakan rasio 

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). 

Rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung likuiditas yaitu: 

1. Modal kerja neto dengan total aktiva 

Rasio ini mengukur perbedaan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.  

2. Current Ratio 

Rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk 

memenuhi kewajiban lancarnya. 

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas 

pajak perusahaan (Krisnata, 2012). Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat 

likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar 

daripada jumlah hutanghutang lancarnya yang harus segera dipenuhi. Dengan 

demikian, jika tingkat likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan akan 

membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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Sebaliknya, Bradley (1994) serta Siahaan (2005) dalam Krisnata (2012) 

menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap 

pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak. 

Dengan rasio likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan 

perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset 

yang dimilikinya jika diperlukan. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penelitian 

Judul dan 

Tahun 

Peneliti 

Variabel Hasil 

1. Ardy dan 

Kristanto 

(2015) 

Faktor 

Finansial dan 

Non Finansial 

yang 

mempengaruhi 

Agresivitas 

Pajak di 

Indonesia 

Dependent: 

Agresivitas 

Pajak 

 

Independent: 

Faktor Finansial 

dan Non 

Finansial 

faktor keuangan terdiri 

dari leverage dan 

likuiditas, dan faktor 

nonfinansial komite 

audit berpengaruh positif 

terhadap agresivitas 

pajak. 

proporsi komisaris 

independen dan 

kepemilikan keluarga 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 

2. Maharani 

dan 

Suardana 

(2014) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas 

dan 

Karakteristik 

Eksekutif pada 

Tax Avoidance 

Perusahaan 
Manufaktur 

Dependent: Tax 

Avoidance 

 

Independent: 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, 

dan 

karakteristik 
Eksekutif 

proporsi dewan 

komisaris, kualitas audit, 

komite audit, dan ROA 

berpengaruh negative 

terhadap Tax Avoidance. 

risiko perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. 
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3. Wahab et al 

(2017) 

Koneksi 

politik, tata 

kelola 

perusahaan, 

dan pajak 

agresivitas di 

Malaysia 

 

 

Dependent: tax 

aggressiveness 

 

Independent: 

Political 

Connection, 

Corporate 

Governance 

perusahaan yang 

terhubung secara politis 

lebih agresif pajak 

daripada perusahaan 

yang tidak terhubung. 

ukuran dewan yang 

besar mengurangi 

kemungkinan agresivitas 

pajak dan hubungan 

non-linear antara 

kepemilikan 

institusional dan 

    agresivitas pajak yang 

menunjukkan 

peningkatan dalam 

pemantauan sebagai 

peningkatan 

kepemilikan. Namun, 

penelitian ini tidak 

menemukan bukti yang 

menunjukkan bahwa tata 

kelola perusahaan 

meringankan pengaruh 

koneksi politik dalam 

mempromosikan 

perilaku agresivitas 

pajak. 

Temuan menunjukkan 

bahwa dampak koneksi 

politik dapat melebihi 

manfaat dari perubahan 

tata kelola perusahaan di 

Malaysia. 

4. Sukartha dan 

Dermawan 

(2014) 

Pengaruh 

penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, 

Return On 

Asset dan 

Ukuran 

Perusahaan 

pada 

Penghindaran 

Pajak 

Dependent: 

Penghindaran 

Pajak 

 

Independent: 

Corporate 

Governance, 

Leverage, 

Return on Asset 

dan Ukuran 

Perusahaan 

1. terdapat 

pengaruh antara 

Corporate 

Governance, 

ROA, dan 

ukuran 

perusahaan 

dengan 

penghindaran 

pajak.  

2. Variabel 

leverage dalam 
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penelitian ini 

tidak 

menunjukkan 

pengaruh pada 

penghindaran 

pajak.  

5. M Anita Fitri 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

Leverage, 

Likuiditas, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Dependent: 

Agresivitas 

Pajak 

 

Independent: 

Social 

Responsibility, 

Leverage, 

Liquiditas, dan 

Ukuran 

Perusahaan  

tanggung jawab sosial 

perusahaan, leverage, 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh pada pajak 

agresif perusahaan. 

Sementara itu likuiditas 

berpengaruh pada pajak 

aggresif korporasi. 

 

6. Putra 

Irwansyah 

dan Putri 

Rizal (2017) 

Pengaruh 

Leverage, 

Profitability, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

terhadap Tax 

Avoidance 

Dependent: Tax 

Avoidance 

 

Independent: 

Leverage, 

Profitability, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

Leverage dan 

Profitability memiliki 

pengaruh negative dan 

signifikan terhadap Tax 

Avoidance 

Sedangkan Ukuran 

perusahaan dan Proporsi 

kepemilikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan. 
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7. Purwanto 

dan Susilatri 

(2016) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

leverage, 

manajemen 

laba, dan 

kompensasi 

rugi fiskal 

terhadap 

agresivitas 

pajak 

perusahaaan 

pada 

perusahaan 

pertanian dan 

pertambangan 

yang terdaftar 

di BEI periode 

2011-2013 

Dependent: 

Agresivitas 

Pajak 
 

Independent: 

Likuiditas, 

Leverage, 

Manajaemen 

Laba, dan 

Kompensasi 

Fiskal 

1. variabel likuiditas 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan 
2. variabel leverage 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan 

3. variabel manajemen 

laba berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak perusahaan.  

4. variabel kompensasi 

rugi fiskal tidak 

berpengaruh 

terhadap agresivitas 
pajak perusahaan.  

8. Wijaya dan 

Tiaras 

(2015) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Manajemen 

Laba, 

Komisaris 

Independen 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

 

Depeneden: 

Agresivitas 

Pajak 

 

Independen: 

Likuiditas, 

Leverage, 

Manajemen 

Laba, 

Komisaris 

Independen, 

dan Ukuran 

Perusahaan 

1. manjamen laba dan 

ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap tingkat 

agresivitas pajak 

perusahaan. 
2. likuiditas, leverage, 

dan proporsi 

komisaris 

independen tidak 

menunjukan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

tingkat agresivitas 

pajak perusahaan.  

9. Fadli dan 

Kurnia 

(2016) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Komisaris 

Independen, 

Manajemen 

Dependen: 

Agresivitas 

Pajak 

 

Independen: 

Likuiditas, 

Leverage, 

Komisaris 

1. Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 
2. Leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 
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Laba, dan 

Kepemilikan 

Institusional 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

 

 

 

Independen, 

Manajemen 

Laba, dan 

Kepmilikan 

Institusional 

3. Komisaris 

independen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

4. Manajemen laba 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

5. Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak.  

10. Saputra Fajri 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, 

dan Karakter 

Eksekutif 

terhadap tax 

avoidance 

pada 

perushaaan 

yang terdaftar 

di BEI 

Dependen: Tax 

Avoidance 

 

Independen: 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, 

dan Karakter 

Eksekutif 

1. proporsi dewan, 

kualitas audit, dan 

audit komite tidak 

signifikan 

mempengaruhi tax 

avoidance 

2. return on assets dan 

karakter eksekutif 

signifikan 

mempengaruhi tax 

avoidance.  

  Sumber: Olahan Penulis, 2018 
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2.5. Kerangka Hipotesis 

Penelitian ini menguji perbedaan Kinerja Keuangan yang meliputi 

Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas pada perusahaan yang melakukan 

agresivitas pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.1. berikut: 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2018 

1. Analisis Data (Statistik Deskriptif, Uji 

Normalitas) 

2. Uji Beda Independen 

3. Uji Mann Whitney 

Fenomena: 

Karena beban pajak yang mengurangi laba perusahaan, maka 

perusahaan seringkali terindikasi melakukan perencanaan pajak yang 

cenderung agresif dan mengarah ke penghindaran pajak 

Agresivitas Pajak Perusahaan 

1. Profitabilitas 

2. Solvabilitas 

Non Agresivitas Pajak  

1. Profitabilitas 

2. Solvabilitas 

Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Indeks LQ 45 yang Melakukan Agresivitas Pajak atau 

Non Agresivitas Pajak 

Perbedaan profil kinerja keuangan yang yang diukur melalui profitabilitas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan 

agresivitas pajak dan non agresivitas pajak  

Perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui solvabilitas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas 

pajak dan non agresivitas pajak 

Perbedaan profil kinerja keuangan yang diukur melalui likuiditas pada perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak 

dan non agresivitas pajak 
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Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diduga mempengengaruhi 

satu variabel yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan 

dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian 

sebelumnya, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat statistik yang 

telah ditetapkan. 

2.6. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan (Arikunto, 

2002). Berdasarkan landasan teori di atas, maka dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

2.6.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan (profit). Berdasarkan teori keagenan, adanya biaya politis 

yang dihadapi pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan berdampak 

pada kepatuhan pajak perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan terlibat pada 

tindakan pajak agresif. Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, salah satu 

pemangku kepentingan pada perusahaan adalah pemerintah untuk kepentingan 

pemungutan pajak, oleh karenanya perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

tidak akan melakukan agresivitas pajak. 

Penelitian dari Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang diukur oleh return on asset berpengaruh negatif signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat ditarik untuk penelitian 

ini adalah: 

H1: Terdapat perbedaan profitabilitas pada perusahaan yang melakukan agresivitas 

pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. 

2.6.2. Pengaruh Solvabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dibiayai 

oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh 

modal. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan sebagai agen memiliki kebijakan 

untuk menentukan sumber pendanaan perusahaan, dan untuk mengurangi beban 

pajaknya, perusahaan dapat memilih untuk menambah sumber pendanaan melalui 

hutang.  

Penelitian Ardy dan Kristianto (2015), Purwanto dan Sulastri (2014) 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat ditarik adalah: 

H2: Terdapat perbedaan leverage antara perusahaan yang melakukan agresivitas 

pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. 

2.6.3. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak 

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 
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kondisi keuangan yang sehat (Kurnia dan Fadli, 2016). 

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi, 

atau memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi utang jangka 

pendeknya akan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan agresivitas 

pajak. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang sehat, sehingga 

perusahaan tidak perlu mengurangi beban pajaknya untuk meningkatkan laba. 

Penelitian dari Purwanto dan Susilatri (2016) menunjukkan bahwa likuiditas 

memiliki pengaruh negatif siginifikan terhadap agresivitas pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat ditarik adalah: 

H3: Terdapat perbedaan likuiditas antara perusahaan yang melakukan agresivitas 

pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

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.  

3.2. Populasi dan Sampel 

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 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran 

dan Bougie, 2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil pengamatan Laporan Tahunan perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar 

pada tahun pengamatan 2012 sampai 2016 melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia. 

3.4. Variabel dan Operasional Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini memiliki lima variabel yang terlibat, yaitu: 

a. Variabel Dependen (Y): Agresivitas Pajak  

b. Variabel Independen (X): 

1. Profitabilitas (X1) 

2. Solvabilitas (X2) 

3. Likuiditas (X3) 

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional 

variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel Dependen  

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). 
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Agresivitas Pajak 

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). Proksi 

CETR dapat dihitung dari:  

CETR= 
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

2. Variabel Independen (Kinerja Keuangan) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, yang 

diukur dengan tiga rasio, yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. 

1. Profitabilitas 

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektifitas manajemen suatu perusahaan.  

ROA menggambarkan kemampuan mana- jemen untuk memperoleh 

keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan 

perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. ROA 

dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Muhammad Fajri 

Saputra, et al. 2015): 

   ROA= 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑅𝑢𝑔𝑖 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 X 100%  
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2. Solvabilitas 

Menurut M Anita Fitri (2015), 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. Leverage perusahaan diukur dengan menggunakan 

ratio keuangan, yaitu sebagai berikut:  

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3. Likuiditas 

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. 

        QR = 
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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3.5. Tabel Operasional 

Tabel 3.1. Ringkasan Pengukuran Variabel 

Variabel Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Dependen 

Agresivitas 

Pajak 

Perhitungan kas tarif 

pajak efektif 

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥
 

rasio 

Non 

Agresivitas 

Pajak 

Perhitungan kas tarif 

pajak efektif 

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥
 

rasio 

Independen 

Profitabilitas jumlah laba yang 

dihasilkan dari total 

aset yang dimiliki 

perusahaan 

 

𝑙aba rugi bersih setelah pajak

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

rasio 

Solvabilitas Penggunaan sumber 

dana yang memiliki 

biaya keuangan tetap 

 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

rasio 

Likuiditas Kemampuan 

perusahaan dalam 

memenuhi 

kewajiban jangka 

pendek 

 

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
 

rasio 

 

 

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



41 

 

Indonesia Banking School 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel yaitu profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan agresivitas pajak 

(Puspitasari dan Ngadiman, 2015). 

3.6.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode 

parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari 

distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel 

sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan 

adalah statistik nonparametrik. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji One 

Sample Kolmogorov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih berdasar dari 5% atau 0,05. 

(Winarno W. W., 2011).  

3.7. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.7.1. 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 
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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. Untuk pengujian ini tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan 

adalah sebesar 5%. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:  

 Ho: tidak dapat ditolak jika t hitung < t table atau p-value > α   

 Ho: ditolak jika t hitung > t table atau p-value < α  

Ho1: βa = βb (Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang 

diindikasi melakukan agresivitas pajak dan yang tidak melakukan 

agresivitas pajak)  

Ha1: βa ≠ βb (Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang 

diindikasi melakukan agresivitas pajak dan yang tidak melakukan 

agresivitas pajak)  

Ho2: βa = βb (Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan yang 

diindikasi melakukan agresivitas pajak dan yang tidak melakukan 

agresivitas pajak)  

Ha2: βa ≠ βb (Terdapat perbedaan kinerja keuangan profitabilitas pada perusahaan 

yang diindikasi melakukan agresivitas pajak dan yang tidak melakukan 

agresivitas pajak)  
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Ho3: βa = βb (Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan likuiditas pada 

perusahaan yang diindikasi melakukan agresivitas pajak dan yang 

tidak melakukan agresivitas pajak)  

Ha3 : βa ≠ βb (Terdapat perbedaan kinerja keuangan likuiditas pada perusahaan 

yang diindikasi melakukan agresivitas pajak dan yang tidak 

melakukan agresivitas pajak)  

3.7.2. Uji Mann-Whitney 

Uji Mann-Whitney-U digunakan untuk menganalisis apakah terdapat 

perbedaan yang siginifikan diantara dua sampel yang saling bebas. Uji ini dilakukan 

saat data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2006). 

1. Probabilitas > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak  

2. Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Terdapat beberapa 

perusahaan yang tidak digunakan sebagai objek penelitian karena tidak memiliki 

data yang lengkap dan tidak dapat diaplikasikan kedalam perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian ini.  Ringkasan objek penelitian dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.1. Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Total Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2016 

45 

Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria 

dan tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan 

dalam penelitian 

(19) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang 

Rupiah dalam laporan tahunan 2012-2016 

(3) 

Jumlah sampel penelitian 23 

23 Perusahaan x 5 Tahun (Periode 2012-2016) 115 

Jumlah Observasi 115 

Sumber: Olahan Penulis, 2018 
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Tabel 4.2. Perusahaan Sampel yang Melakukan Agresivitas Pajak 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ASII Astra Internasional Tbk, PT 

2 ASRI Alam Sutra Realty Tbk, PT 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk, PT 

4 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk, PT 

5 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT 

6 BMRI Bank Mandiri Tbk, PT 

7 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT  

8 KLBF Kalbe Farma Tbk, PT 

9 LSIP Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, PT 

10 SMGR Semen Indonesia Tbk, PT 

11 SMRA Summarecon Agung Tbk, PT 

12 UNVR Unilever Indonesia Tbk, PT 

 

Tabel 4.3. Perusahaan Sampel yang Tidak Melakukan Agresivitas Pajak 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Argo Lestari Tbk, PT 

2 AKRA AKR Corporindo Tk, PT 

3 CPIN Charoen Pokphand Inodonesia Tbk, PT 

4 GGRM Gudang Garam Tbk, PT 

5 ICBP Indofood CBP Tbk, PT 

6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 

7 JSMR Jasa Marga Tbk, PT 

8 LPKR Lippo Karawaci Tbk, PT 

9 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, PT 

10 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT 

11 UNTR United Tractors Tbk, PT 

Sumber: Olahan Penulis, 2018 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang 

dilihat dari jumlah sampel, nilia minimum (min), nilai maksimum (max), nilai rata-

rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dengan statistik 

deskriptif variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian akan dijelaskan 

(Ghozali, 2016). Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

dalam tabel sebagi berikut. 

Tabel 4.4.  

Statistik Deskriptif 

 N Minimu

m 

Maxi

mum 

Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statist

ic 

Stati

stic 

Std. 

Error 

Statistic 

CETR_AGSVT 115 .00 .35 .208

0 

.01026 .07949 

CETR_NONAGS

VT 

115 .08 1.15 .348

4 

.02354 .17461 

ROADEC_AGSV

T 

115 .02 .46 .114

3 

.01423 .11026 

ROADEC_NONA

GSVT 

115 .00 .23 .077

5 

.00658 .04882 

DER_AGSVT 115 .13 1.00 .577

0 

.03687 .28557 

DER_NONAGSV

T 

115 .22 .69 .445

9 

.01486 .11018 

QR_AGSVT 115 .61 42.04 8.26

42 

1.4399

1 

11.15352 

QR_NONAGSVT 115 .45 6.91 2.11

88 

.19297 1.43111 

Valid N (listwise) 115      

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 
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A. Variabel Agresivitas Pajak (CETR) 

Berdasarkan tabel 4.3. 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 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. 

B. Variabel Profitabilitas 

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 
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melakukan agresivitas pajak cenderung lebih baik dalam menghasilkan laba 

dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. 

Pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak ROADEC tertinggi dimiliki oleh 

PT Unilever Indonesia, Tbk dengan nilai max 0.46 dan yang terendah adalah PT Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk dan PT Bank Mandiri, Tbk dengan nilai min sebesar 0,02. Pada 

perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak ROADEC tertinggi dimiliki oleh PT. 

Bukit Asam, Tbk denga nilai max 0,23 pada tahun dan terendah adalah PT. Lippo Karawaci 

dengan nilai min 0,00 pada tahun 2015. 

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. 

C. Variabel Solvabilitas (DER) 

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. 

Pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak DER tertinggi dimiliki oleh 

PT Summarecon Agung Tbk pada tahun 2014 dengan nilai max 1,00 dan yang 

terendah adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2016 dengan 
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nilai min sebesar 0,13. Pada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak 

DER tertinggi dimiliki oleh PT Jasa Marga, Tbk pada tahun 2016 dengan nilai max 

0,69 dan terendah adalah PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2014 dengan nilai 

min 0,22. 

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. 

D. Variabel Likuiditas (QR) 

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. 

Pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak QR tertinggi dimiliki oleh 

PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada tahun 2016 dengan nilai max 42,04 dan yang 
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terendah adalah PT Unilever Indonesia, Tbk pada tahun 2016 dengan nilai min 

sebesar 0,61. Pada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak QR tertinggi 

dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk pada tahun 2015 denga nilai max 6,91 dan 

terendah adalah PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2014 dengan nilai minimal 

0,45. 

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. 

4.2.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model refresi, variabel 

pengganggu atau residual terdistribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

mengasumsikan bahwa variabel residual terdistribusi normal, sehingga jika residual 

tidak terdistribusi normal maka uji statistic menjadi tidak valid. 

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-Whitney-U test. 
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Tabel 4.5. Hasil Test Uji Normalitas 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Berdasarkan hasil tabel 4.3. diatas 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. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CETR ROAD

EC 

DER QR 

N 115 115 115 115 

Normal Parametersa,b Mean 1.48 .0967 .5143 5.3251 

Std. 

Deviation 

.502 .08811 .22864 8.6521

2 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .352 .176 .094 .317 

Positive .352 .176 .075 .317 

Negative -.329 -.138 -.094 -.287 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.770 1.884 1.013 3.398 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .002 .256 .000 
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4.2.3. Pengujian Hipotesis 

4.2.3.1. Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menguji perbedaan probabilitas yang melakukan agresivitas 

pajak dan yang tidak melakukan agresivitas pajak. 

Tabel 4.6. 

 Hasil Uji Mann-Whitney Profitabilitas 

 

 

 

 

 

        Sumber: Output data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.4., 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). 

4.2.3.2. Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menguji perbedaan likuiditas perusahaan yang melakukan 

agresivitas pajak dan yang tidak melakukan agresivitas pajak. 

Tabel 4.7.  

 ROADEC 

Mann-Whitney U 1478.500 

Wilcoxon W 3018.500 

Z -.961 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.336 
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Hasil Uji Mann-Whitney Likuiditas 

 QR 

Mann-Whitney U 1107.0

00 

Wilcoxon W 2647.0

00 

Z -3.040 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.002 

      Sumber: Output data SPSS 

Berdasarkan tabel 4.4., 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). 

4.3.1. Perbedaan Profitabilitas pada Perusahaan yang Melakukan Agresivitas 

Pajak dan yang Tidak Melakukan Agresivitas Pajak 

Tabel 4.8. Ringkasan Hasil Penelitian 

Variabel 

Rata-rata Uji Statistik 

Agresivitas 

Pajak 

Non-

Agresivitas 

Pajak 

Sig. (2 tailed) Hipotesis 

ROADEC 0.1143 0.0775 0.024 Tidak dapat 

ditolak 
Sumber: Output SPSS 

 

A. ROADEC 

 

Dalam pengujian hipotesis 1, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

probabilitas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 

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



54 

 

Indonesia Banking School 

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. 

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa rata-rata (mean) untuk variabel profitabilitas pada 

perusahaan yang melakukan agresivitas pajak adalah 0,1143 dan untuk perusahaan 

tidak melakukan agresivitas pajak adalah 0,0775. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung melakukan agresivitas 

pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukam 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). 

4.3.2. Perbedaan Solvabilitas pada Perusahaan yang Melakukan Agresivitas 

Pajak dan yang Tidak Melakukan Agresivitas Pajak 

Tabel 4.9. Ringkasan Hasil Penelitian 

Variabel 

Rata-rata Uji Statistik 

Agresivitas 

Pajak 

Non-

Agresivitas 

Pajak 

Sig. (2 tailed) Hipotesis 

DER 0.5770 0.4459 0.002 Tidak dapat 

ditolak 
Sumber: Output SPSS 
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B. DER 

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. 

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa 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.  

4.3.3. Perbedaan Likiuditas pada Perusahaan yang Melakukan Agresivitas 

Pajak dan yang Tidak Melakukan Agresivitas Pajak 

Tabel 4.10. Ringkasan Hasil Penelitian 

Variabel 

Rata-rata Uji Statistik 

Agresivitas 

Pajak 

Non-

Agresivitas 

Pajak 

Sig. (2 tailed) Hipotesis 

QR 8.2642 2.1188 0.000 Tidak dapat 

ditolak 
Sumber: Output SPSS 

C. QR 

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 

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



56 

 

Indonesia Banking School 

(2015), Fadli dan Kurnia (2016) yang menyatakan solvabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa 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. 

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). 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai analisis perbedaan kinerja 

keuangan perusahaan indeks LQ45 yang melakukan agresivitas pajak atau tidak 

melakukan agresivitas pajak, terdapat beberapa hal dari penelitian ini yang dapat 

dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain 

perusahaan, pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan), 

auditor, maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Penelitian ini dilakukan 

pada 23 perusahaan yang terdapat dalam indeks LQ45 selama periode penelitian 

2012-2016. 
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Dalam pengujian hipotesis 1, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

probabilitas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 

melakukan agresivitas pajak, yaitu perusahaan yang memiliki profitabilitas 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 profitabilitas tinggi, untuk memastikan ketaatan perusahaan-

perusahaan tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan tidak melakukan 

perencanaan pajak yang agresif. 

Dalam pengujian hipotesis 2, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

solvalibilitas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 

melakukan agresivitas pajak, di mana 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. 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 

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



58 

 

Indonesia Banking School 

tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan tidak melakukan perencanaan 

pajak yang agresif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 3 indikator kinerja keuangan yang digunakan 

untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak memiliki 

kinerja keuangan yang kurang baik daripada perusahaan yang tidak melakukan 

agresivitas pajak. 

Dalam pengujian hipotesis 1, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

probabilitas pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan tidak 

melakukan agresivitas pajak. 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan yang melakukan 

praktik penghindaran pajak, agar memperhatikan upaya penghindaran pajaknya dan 

memperhatikan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Di mana kinerja keuangan 

perusahaan akan menjadi faktor pendukung bagi pihak yang membutuhkan untuk 

melakukan analisa pengambilan keputusan. 

Bagi regulator temuan dalam penelitian ini memberikan bukti empiris agar 

memperhatikan profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas perusahaan untuk 

mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang 

ada di Indonesia serta menghindari terjadinya kerugian bagi pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada perusahaan yang 

melakukan agresivitas pajak dan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Penelitian 

ini menggunakan total sampe 115 pengamatan pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2016. 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. 

5.2. Keterbatasan 

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 
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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 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. 

5.3. Saran 

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. 
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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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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Perusahaan yang Melakukan 

NO KODE TAHUN ROADEC DER QR CETR 

1 

ASII 2012 0.12 0.5072583 1.3990734 0.2 

ASII 2013 0.10 0.5037805 1.2419629 0.23 

ASII 2014 0.09 0.4902152 1.3098019 0.21 

ASII 2015 0.06 0.4844541 1.3793054 0.33 

ASII 2016 0.07 0.4657119 1.239383 0.24 

2 

ASRI 2012 0.11 0.5677239 1.2348288 0.13 

ASRI 2013 0.06 0.6304578 0.7529929 0.17 

ASRI 2014 0.07 0.6235491 1.1373406 0.14 

ASRI 2015 0.04 0.6471162 0.7192381 0.32 

ASRI 2016 0.03 0.6439216 0.8975276 0.35 

3 

BBCA 2012 0.04 0.8828472 3.0356012 0.21 

BBCA 2013 0.04 0.8711135 2.5743251 0.22 

BBCA 2014 0.04 0.8589471 3.6198971 0.22 

BBCA 2015 0.04 0.844496 26.737195 0.22 

BBCA 2016 0.04 0.8283207 29.543996 0.22 

4 

BBNI 2012 0.03 0.8694131 12.478146 0.17 

BBNI 2013 0.03 0.8766782 9.3328776 0.26 

BBNI 2014 0.03 0.853517 12.457535 0.24 

BBNI 2015 0.03 0.8115051 15.333321 0.3 

BBNI 2016 0.03 0.8170399 20.697811 0.25 

5 

BBRI 2012 0.03 0.8823188 30.440442 0.17 

BBRI 2013 0.03 0.8733159 30.899023 0.17 

BBRI 2014 0.03 0.878126 35.645248 0.25 

BBRI 2015 0.02 0.8712161 41.702239 0.22 

BBRI 2016 0.04 0.8537205 42.043748 0.18 

6 

BMRI 2012 0.04 0.879593 26.521221 0.16 

BMRI 2013 0.04 0.8139895 15.581 0.25 

BMRI 2014 0.04 0.7941381 7.9195065 0.02 

BMRI 2015 0.03 0.8686994 23.225285 0.02 

BMRI 2016 0.02 0.8134686 16.061762 0.32 
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7 

INTP 2012 0.23 0.1466227 6.027629 0.2 

INTP 2013 0.21 0.1364123 6.148066 0.25 

INTP 2014 0.19 0.149132 4.93393 0.22 

INTP 2015 0.15 0.1362699 4.8865736 0.22 

INTP 2016 0.13 0.1330614 4.5250281 0.18 

8 

KLBF 2012 0.18 0.2172779 3.4053974 0.23 

KLBF 2013 0.17 0.2508974 2.8392592 0.25 

KLBF 2014 0.17 0.2150582 3.4036367 0.02 

KLBF 2015 0.15 0.2013761 3.6977741 0.26 

KLBF 2016 0.15 0.1814108 4.1311443 0.24 

9 

LSIP 2012 0.16 0.1684477 3.2730283 0.24 

LSIP 2013 0.10 0.2047438 2.4851522 0.21 

LSIP 2014 0.11 0.196296 2.4910651 0.21 

LSIP 2015 0.07 0.1707368 2.2210109 0.3 

LSIP 2016 0.07 0.1916785 2.4591271 0.16 

10 

SMGR 2012 0.18 0.3165733 1.705896 0.2 

SMGR 2013 0.17 0.9014048 3.9302047 0.23 

SMGR 2014 0.16 0.2716659 2.209541 0.22 

SMGR 2015 0.12 0.2807718 1.5969694 0.23 

SMGR 2016 0.10 0.3086924 1.2725189 0.3 

11 

SMRA 2012 0.07 0.9999644 1.1247599 0.31 

SMRA 2013 0.08 0.99999 1.2803725 0.2 

SMRA 2014 0.10 0.5957286 1.5848908 0 

SMRA 2015 0.06 0.5986162 1.6531067 0.01 

SMRA 2016 0.03 0.6076312 2.0626158 0.01 

12 

UNVR 2012 0.46 0.6688884 0.6682632 0.23 

UNVR 2013 0.45 0.6812549 0.6963572 0.25 

UNVR 2014 0.44 0.6676267 0.7149139 0.23 

UNVR 2015 0.39 0.6931102 0.6539705 0.24 

UNVR 2016 0.39 0.7190766 0.6056319 0.24 

 

Lampiran 2: Perusahaan yang Tidak Melakukan 

NO KODE TAHUN ROADEC DER QR CETR 

13 

AALI 2012 0.2029 0.2459302 0.6846251 0.33 

AALI 2013 0.1272 0.3141501 0.4500066 0.41 

AALI 2014 0.1412 0.2215031 0.5846853 0.27 

AALI 2015 0.032339 0.4561833 0.7989826 0.98 

AALI 2016 0.087274 0.2737805 1.0275369 0.36 
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14 

AKRA 2012 0.055 0.6428674 1.4418602 1.15 

AKRA 2013 0.044 0.6328255 1.1713898 0.53 

AKRA 2014 0.055 0.5966423 1.0866769 0.08 

AKRA 2015 0.068 0.5207491 1.4955856 0.32 

AKRA 2016 0.064 0.4899594 1.2709338 0.33 

15 

CPIN 2012 0.0022 0.3378645 3.3127504 0.22 

CPIN 2013 0.0016 0.3670796 3.7923154 0.23 

CPIN 2014 0.0008 0.471964 2.2406823 0.48 

CPIN 2015 0.0007 0.4911294 2.1061758 0.28 

CPIN 2016 0.0009 0.4151107 2.1727702 0.14 

16 

GGRM 2012 0.098 0.3590425 2.1702169 0.28 

GGRM 2013 0.086 0.4206002 1.7220793 0.26 

GGRM 2014 0.093 0.4310155 1.6201649 0.23 

GGRM 2015 0.102 0.4015013 1.7703589 0.21 

GGRM 2016 0.106 0.3715139 3.7923154 0.27 

17 

ICBP 2012 0.138 0.3274726 2.7625299 0.33 

ICBP 2013 0.114 0.3762431 2.4106281 0.31 

ICBP 2014 0.111 0.3943469 2.1832023 0.35 

ICBP 2015 0.113 0.3830374 2.326008 0.3 

ICBP 2016 0.0126 0.3598763 2.406782 0.31 

18 

INDF 2012 0.084 0.425146 2.003202 0.15 

INDF 2013 0.05 0.5086214 1.6672992 0.23 

INDF 2014 0.064 0.5321157 1.8074378 0.38 

INDF 2015 0.042 0.5304271 1.7053343 0.47 

INDF 2016 0.061 0.465267 1.5081314 0.36 

19 

JSMR 2012 0.0647 0.6045732 0.6815591 0.24 

JSMR 2013 0.0366 0.636937 0.7614702 0.34 

JSMR 2014 0.0446 0.6541009 0.8244074 0.38 

JSMR 2015 0.0399 0.6632175 0.4815533 0.49 

JSMR 2016 0.0353 0.6945981 0.6960805 0.42 

20 

LPKR 2012 0.04 0.5387832 5.5988184 0.34 

LPKR 2013 0.04 0.5474639 4.9597876 0.26 

LPKR 2014 0.07 0.534552 5.2332992 0.14 

LPKR 2015 0.01 0.5422605 6.9132672 0.47 

LPKR 2016 0.02 0.5159416 5.4546641 0.35 

21 

PTBA 2012 0.228 0.3318264 4.9237444 0.36 

PTBA 2013 0.156 0.353304 2.8659483 0.45 

PTBA 2014 0.117 0.4263306 2.0711512 0.39 

PTBA 2015 0.1206 0.4502472 1.5435483 0.32 
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PTBA 2016 0.109 0.4319571 1.6558291 0.25 

22 

TLKM 2012 0.115 0.3985939 1.1603684 0.23 

TLKM 2013 0.11 0.3948934 1.1630974 0.27 

TLKM 2014 0.102 0.3962525 1.0611424 0.26 

TLKM 2015 0.093 0.4377667 1.3529495 0.3 

TLKM 2016 0.108 0.4123745 1.199663 0.3 

23 

UNTR 2012 0.119 0.3578499 2.2442306 0.3 

UNTR 2013 0.09 0.3785303 1.6889467 0.39 

UNTR 2014 0.091 0.3611059 2.0603864 0.4 

UNTR 2015 0.063 0.3640108 2.1476529 0.66 

UNTR 2016 0.08 0.3339409 2.2988365 0.3 

 

 

Lampiran 3: Hasil Output SPSS 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum 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_NONAGSVT 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      
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2. Hasil Uji Normalitas 

 

3. Hasil Uji Mann-Whitney Variabel ROADEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CETR ROADEC DER QR 

N 115 115 115 115 

Normal Parametersa,b 
Mean 1.48 .0967 .5143 5.3251 

Std. Deviation .502 .08811 .22864 8.65212 

Most Extreme Differences 

Absolute .352 .176 .094 .317 

Positive .352 .176 .075 .317 

Negative -.329 -.138 -.094 -.287 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.770 1.884 1.013 3.398 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .002 .256 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Test Statisticsa 

 ROADEC 

Mann-Whitney U 
1478.500 

Wilcoxon W 
3018.500 

Z 
-.961 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.336 

a. Grouping Variable: CETR 
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4. Hasil Uji Mann-Whitney Variabel QR 

Test Statisticsa 

 QR 

Mann-Whitney U 1107.000 

Wilcoxon W 2647.000 

Z -3.040 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Grouping Variable: CETR 

 

5. Hasil Uji Independent T-Test 

Group Statistics 

 CETR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ROADEC 
melakukan agresivitas pajk 60 .1143 .11026 .01423 

tidak melakukan agresivitas pajak 55 .0775 .04882 .00658 

DER 
melakukan agresivitas pajk 60 .5770 .28557 .03687 

tidak melakukan agresivitas pajak 55 .4459 .11018 .01486 

QR 
melakukan agresivitas pajk 60 8.2642 11.15352 1.43991 

tidak melakukan agresivitas pajak 55 2.1188 1.43111 .19297 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ROADEC 
Equal variances assumed 13.329 .000 2.283 113 .024 .03687 .01615 .00487 .06887 

Equal variances not assumed   2.351 82.797 .021 .03687 .01568 .00568 .06807 

DER 
Equal variances assumed 67.606 .000 3.191 113 .002 .13104 .04106 .04969 .21238 

Equal variances not assumed   3.297 77.488 .001 .13104 .03975 .05190 .21018 

QR Equal variances assumed 61.284 .000 4.054 113 .000 6.14534 1.51579 3.14229 9.14839 
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Equal variances not assumed   4.230 61.117 .000 6.14534 1.45279 3.24042 9.05025 
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