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ABSTRACT 

This study aims to examine the factors that affect the corporate tax 

aggressiveness. There are several factors used included size, profitability, leverage, 

and liquidity. The purpose of this study is to investigated whether the size, 

profitability, leverage, and liquidity affected corporate tax aggressiveness in 

companies manufacturing base and chemical industry sector listed in Indonesia Stock 

Exchange during the period of 2011 until 2014.  

Effective tax rate (ETR) were used to measure tax aggressiveness. The sample 

was choosed by purposive sampling method and data used was secunder data from 

www.idx.co.id. Based on purposive sampling method, total observation amounted to 

65 observations based on certain criteria.  

The results showed that the profitability had significant effect on tax 

aggressiveness, but size, leverage, and liquidity does not significantly influence 

corporate tax aggressiveness. Where size and profitability had a negative impact to 

effective tax rate, while leverage and liquidity had a positive impact to effective tax 

rate.     

Keywords : corporate tax aggressiveeness, ETR, size, profitability, leverage, 

liquidity 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan peranan penting dalam perekonomian negara karena 

pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pajak merupakan 

hal yang krusial bagi negara. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, 

pemerintah melakukan usaha untuk mendorong pendapatan negara yang berasal 

dari pajak agar terus mengalami peningkatan dengan cara melakukan usaha 

intesifikasi dan ekstensifikasi. Usaha pemerintah lainnya yaitu melakukan 

reformasi pajak. Reformasi perpajakan di Indonesia telah terjadi beberapa kali 

tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan manfaat 

kepada wajib pajak salah satunya membuat beban pajak menjadi adil dan wajar. 

Reformasi pajak yang terakhir terjadi pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan merubah tarif pajak bagi wajib 

pajak badan. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif 

pajak yang berlaku untuk wajib pajak badan adalah tarif progresif bertingkat lalu 

berubah dengan diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008 menjadi tarif tunggal. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka Wajib Pajak 

badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% yang berlaku pada 

tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 

Dengan menurunkan tarif kepada wajib pajak badan diharapkan dapat 

memberikan keringanan untuk wajib pajak badan dalam membayar pajak dan 

dapat menghindari peluang-peluang bagi perusahaan dalam melalukan 

penghindaran pajak. Meskipun pemerintah telah melakukan usaha untuk dapat 
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memaksimalkan penerimaan pajak tetap saja usaha tersebut belum sepenuhnya 

tercapai. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi 

penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2011 sampai 2014  yaitu Rp 873,7 

Triliun untuk tahun 2011, Rp 980,47 Triliun untuk tahun 2012,  Rp 1.077,3 

Triliun untuk tahun 2013, dan Rp. 1.143,3 Triliun untuk tahun 2014. Akan tetapi 

realisasi selama tahun tersebut selalu lebih rendah dari anggaran yang sudah 

ditetapkan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia anggaran yang 

sudah ditetapkan pada tahun 2011-2014 yaitu Rp. 878,6 Triliun, 1.016,2 Triliun, 

Rp. 1.148,3 Triliun, Rp. 1.246,1 Triliun rupiah. Dilihat dari realisasi yang tidak 

mencapai target anggaran artinya masih ada wajib pajak yang masih belum taat 

untuk membayar pajak atau masih belum tercapainya usaha-usaha yang telah 

dilakukan oleh pemerintah. 

 Pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara untuk 

membantu negara dalam pembiayaan negara. Namun dalam sisi perusahaan, pajak 

merupakan salah satu beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena 

perusahaan harus menyumbangkan sebagian besar pendapatannya untuk 

membayar pajak. Dilihat dari porsi persenan untuk membayar pajak dari 

keuntungan yang perusahaan hasilkan pajak merupakan beban yang cukup besar. 

Selain itu, pajak bersifat memaksa karena diatur oleh Undang-Undang. Maka dari 

itu perusahaan akan cenderung melakukan penghematan pajak dan 

memungkinkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Frank et al. (2009) 

mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang dirancang untuk 

mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang tepat baik yang 

tergolong atau tidak tergolong ke dalam tax evasion. Meskipun perusahaan 
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melakukan tax planning yang legal tetapi dengan cara tersebut akan menimbulkan 

banyak celah untuk melakukan penghematan pajak. Semakin sering perusahaan 

melakukan penghematan pajak maka perusahaan akan lebih agresif terhadap 

pajak. Perusahaan yang tergolong sering melakukan pajak yang agresif dapat 

merugikan investor karena semakin sering perusahaan melakukan pajak agresif, 

transparansi perusahaan tersebut juga semakin rendah. Menurut Balakrishnan et 

al. (2012), perencanaan pajak yang agresif akan mengurangi transparansi 

pelaporan laporan keuangan, meningkatkan ketidakpastian untuk investor tentang 

profitabilitas yang akan datang, dan meningkatkan asimetri informasi diantara 

investor. 

Dalam melihat pajak yang agresif dapat dilakukan dengan beberapa 

pengukuran, salah satunya dengan effective tax rate. Menurut Karayan dan 

Swenson (2007) Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan 

mengelola pajaknya yaitu dengan melihat tarif pajak penghasilan efektifnya 

(effective tax rate/ETR). Effective tax rate sebuah perusahaan  diartikan oleh 

Karayan dan Swenson (2007) adalah jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan 

dibagi dengan laba bersih (sebelum pajak).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

membayar pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas. 

Misalnya dilihat dari sisi profitabilitas, profitabilitas merupakan suatu ukuran 

dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA). Semakin 

tinggi ROA maka akan semakin bagus kinerja perusahaan tersebut (Kurniasih dan 

Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar 
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laba yang dihasilkan yang berarti semakin besar pula pajak yang harus 

dibayarkan.    

Terdapat  beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak yang diproksikan oleh effective tax rate. Menurut 

hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) dengan 

variabel independen yang digunakan adalah size, leverage, profitability, capital 

intensity ratio, dan komisaris independen menunjukkan bahwa size dan 

profitability memiliki hubungan yang negatif dan signifikan sedangkan 

profitability berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap effective tax 

rate.  Komisaris independen memiliki hubungan positif  dan signifikan sedangkan 

leverage dan capital intensity berpengaruh positif namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap effective tax rate. 

Menurut hasil penelitian Suyanto dan Supramono (2012) dengan variabel 

independen yang digunakan adalah likuiditas, leverage, komisaris independen, 

dan manajemen laba dan varibel dependennya adalah agresivitas pajak 

menunjukkan bahwa leverage dan komisaris independen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Menurut hasil penelitian Richardson dan Lanis (2007) dengan variabel 

independen yang digunakan yaitu firm size, capital structure dengan leverage 

sebagai proksinya, dan asset mix menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 

capital structure (leverage) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap effective 
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tax rate dan asset mix berpengaruh signifikan negatif (positif) terhadap effective 

tax rate. 

 Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Ardyansah dan Zulaikha 

(2014). Ardyansah dan Zulaikha (2014) meneliti pengaruh size, leverage, 

profitability, capital intensity ratio, dan komisaris independen terhadap effective 

tax rate. Sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, peneliti mengganti satu 

variabel independen dan mengurangi satu variabel independen menjadi ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas dan peneliti juga mengubah 

tahun penelitian menjadi tahun 2011-2014. Alasan replikasi penelitian ini adalah 

peneliti ingin menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama, 

populasi, dan kriteria sampel yang sama, tetapi dengan menggunakan beberapa 

model yang  berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan hasil dari 

penelitian terdahulu. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) diperlukan 

dukungan penelitian mengenai agresivitas pajak perusahaan agar pelaksanaan 

sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan 

dunia usaha.  Penelitian ini terkonsentrasi pada perusahaan manufaktur industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan pemilihan 

perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan 

manufaktur memiliki ruang lingkup yang besar dibandingkan sektor yang lainnya, 

dan perusahaan manufaktur termasuk ke dalam kategori industri pengolahan 

dimana industri pengolahan merupakan sektor manufaktur yang bukan migas. 

Industri pengolahan merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar 

dibandingkan dengan sektor yang lainnya (Inside Tax ed. 18, 2013). Dalam Inside 

Tax ed. 18 (2013) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak masih 
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didominasi sumbangsih sektor industri pengolahan yaitu sebesar 41% (dilihat dari 

per sektor usaha). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage , dan 

Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat lebih terarah dan tidak menyimpang maka peneliti 

membatasi ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian, seperti berikut: 

1. Penelitian ini memfokuskan kepada perusahaan manufaktur dalam sektor 

industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia 

2. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan periode 2011-2014 

3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan 

oleh masing-masing perusahaan 

4. Penelitian ini hanya berfokus pada pajak penghasilan badan 

5. Penelitian ini hanya berfokus pada penghindaran pajak yang legal 

6. Variabel yang di ujian dalam penelitian ini ada empat variabel, yaitu 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Penerimaan pajak pemerintah berasal dari beberapa sumber salah satunya 

berasal dari pajak badan atau perusahaan yang diharapan dapat membayarkan 
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pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, tidak 

semua perusahaan bersedia membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang 

diterima. Perusahaan memiliki cara untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan 

dan mengoptimalkan laba perusahaan dengan cara melalui kebijakan perusahaan 

baik itu secara legal ataupun illegal. Menurut Karayan dan Sweson (2007), salah 

satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya 

adalah dengan melihat tarif efektifnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

5. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara 

bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas 

pajak 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak 

3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak 
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4. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak 

5. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 

dan likuiditas secara bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan 

memberikan wawasan dan referensi tambahan dibidang akuntansi 

khususnya perpajakan untuk penelitian selanjutnya 

2. Bagi investor dapat berguna dalam pengambilan keputusan investasi agar 

tidak terkena dampak dari tindakan pajak yang agresif 

3. Bagi pembuat kebijakan perpajakan untuk dapat memberikan perhatian 

lebih terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak terlalu banyak 

perusahaan yang melakukan pajak agresif sehingga pendapatan negara dari 

pajak dapat maksimal.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab sehingga 

penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah 

tentang agresivitas pajak yang diambil untuk menyusun penelitian, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Dalam bab ini berisi uraian tinjauan pustaka yang membahas teori 

mengenai pajak dan teori pengukuran yang digunakan, penelitian terdahulu, dan 

kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel 

yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang cara pemilihan objek penelitian, jenis, dan 

sumber data yang dihimpun, variabel dan pengukurannya, prosedur pengumpulan 

data disertai dengan tahap-tahapnya, metode analisis data yang menjelaskan 

bagaimana data dianalisis, dan alat analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hasil dan analisis berisi 

deskripsi objek penelitian dan pembahasan serta analisis data mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan 

hasil yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian, serta saran yang dapat 

penulis berikan berkaitan dengan masalah yang ada dalam penulisan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian tentang pajak diartikan oleh beberapa sumber. Menurut Pasal 1 

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP) adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atas badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2011) pajak 

adalah “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014) adalah “Suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” 
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut Resmi (2014) menyimpulkan 

tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investment. 

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi dalam pajak, yaitu fungsi 

budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
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Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), dan lain-lain. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur misalnya yaitu 

pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mahal suatu barang maka tarif 

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengonsumsi barang-barang mewah (mengurangi gaya hidup 

mewah). Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi 

sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini 

dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi 

barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). 

 

2.1.1.3 Jenis Pajak 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013) pajak dapat dibagi menjadi 

beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. 

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak 

(WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPh, PPN, 

PPnBM, PBB, dan BM. 

3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: 

PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM. 

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 

Contohnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, 

dan Pajak Kendaraan Bermotor. 
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2.1.1.4 Tarif Pajak 

Mardiasmo (2011) tarif pajak dapat dibedakan menjadi tarif 

sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif, tarif degresif. Empat macam 

tarif pajak tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk tarif 

proporsional yaitu untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah 

pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh untuk 

tarif tetap yaitu besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro 

dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3000,00. 

3. Tarif Progresif 

Tarif progresif yaitu tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar.Contoh untuk tarif progresif yaitu pasal 17 

Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil 
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4. Tarif Degresif 

Tarif degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

 

2.1.2 Agresivitas Pajak 

2.1.2.1 Pengertian Agresivitas Pajak 

Pajak merupakan tambahan beban dari keuntungan yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan. Beban pajak yang dikenakan untuk perusahaan bukanlah jumlah 

yang sedikit sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh otoritas pajak yaitu 25% 

untuk pajak badan. Beban pajak yang cukup besar membuat perusahaan akan 

cenderung melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.  

Menurut Frank et. Al (2009), agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang 

dirancang untuk mengurangi pendapatan kena pajak dengan menggunakan 

perencaaan pajak yang tepat, baik yang tergolong atau tidak tergolong ke dalam 

tax evasion. Menurut Hlaing (2012), agresivitas pajak adalah semua kegiatan yang 

mencakup perencanaan pajak (tax planning) dimana perusahaan akan terlibat 

dalam mengurangi tarif pajak efektifnya. Perencanaan pajak didefinisikan sebagai 

suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib 

Pajak untuk meminimasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa 

pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain, melalui pemanfaatan fasilitas 

perpajakan, penghematan pajak (tax saving), dan penghindaran pajak (tax 

avoidance) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-

undangan perpajakan (Harnanto, 2013). 
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Menurut Harnanto (2013) tujuan perencanaan pajak adalah untuk 

meminimisasi beban atau pajak yang terutang (dalam tahun berjalan dan tahun-

tahun berikutnya). Perencanaan pajak memberikan peluang kepada perusahaan 

untuk secara kreatif dan dinamis dapat memperbaiki arus kasnya termasuk 

diantaranya adalah menerapkan berbagai strategi untuk memaksimumkan 

penangguhan pajak (tax deferrals), mempercepat pengakuan pengurangan 

pengahasilan dan/atau biaya fiskal (tax deductions), meminimisasi tarif efektif 

pajak (effective rate) melalui pemanfaatan berbagai fasilitas pajak yang 

ditawarkan oleh ketentuan perpajakan (Harnanto, 2013). 

Dalam perencanaan pajak terdapat tindakan yang legal misalnya tax 

avoidance dan ilegal misalnya tax evasion. Menurut Kirchler et. Al (2003) 

menyatakan bahwa tax avoidance, tax evasion, dan tax flight yang dilihat dari 

perspektif makro-ekonomi dan terpisah dari pertimbangan hukum, memiliki efek 

negatif yang serupa dalam anggaran belanja nasional. Sedangkan dalam 

perspektif psikologi karena adanya perbedaan hukum dan petimbangan moral, 

wajib pajak melihat tax avoidance, tax evasion, dan tax flight secara berbeda, 

mereka menganggap tax avoidance, tax evasion, dan tax flight memiliki makna 

dan tingkat keadilan yang berbeda. 

 Menurut Suandy (2006), jika perencanaan pajak adalah merekayasa agar 

beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan 

peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka 

perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat 

ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak 

(after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia 
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baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan 

kembali. 

Kirchler et. al (2003) mengartikan tax avoidance sebagai upaya untuk 

mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang legal, misalnya dengan 

mengeksploitasi celah pajak, sedangkan tax evasion diartikan sebagai 

pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan secara ilegal misalnya dengan 

penghasilan yang tidak dilaporkan (underreporting income) atau menyatakan 

pemotongan pendapatan yang lebih tinggi. Tax flight diartikan sebagai tindakan 

memindahkan lokasi transaksi bisnis yang tujuannya hanya untuk mendapatkan 

penghematan pembayaran pajak, misalnya dengan memanfaatkan negara yang 

menetapkan tax havens. 

Ada berbagai macam proksi yang digunakan dalam menentukan 

agresivitas pajak. Menurut Chen et al. (2010) untuk melihat tindakan agresivitas 

pajak yang dilakukan perusahaan dapat menggunakan empat proksi yaitu effective 

tax rate (ETR), cash effective tax rate (CETR), dan dua perhitungan book-tax 

difference yaitu Manzon-Plezko (2002) book-tax difference dan Desai-

Dharmapala book-tax difference. Effective tax rate digunakan untuk 

merefleksikan perencanaan agresivitas pajak melalui perbedaan permanen buku 

pajak (Chen et al., 2010) dan effective tax rate (ETR) juga digunakan untuk 

merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank 

et al. 2009). Cash effective tax rate digunakan untuk merefleksikan baik 

perbedaan permanen dan temporari buku pajak, sedangkan ukuran Desai-

Dharmapala book-tax difference adalah nilai residual dari regresi Manzon-Plezko 

book-tax difference pada nilai total akrual sehingga book-tax difference dapat 
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memberikan hasil bahwa adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba 

dalam perusahaan. Proksi tersebut dapat dirumuskan dengan uraian sebagai 

berikut (Chen et al., 2010) : 

1. Effective Tax Rate (ETR) 

ETR=
Total Beban Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak
 

2. Cash Effective Tax Rate (CETR) 

���� =
Kas Pajak Penghasilan yang dibayarkan

Laba Sebelum Pajak
 

3. Manzon-Plezko (2002) book-tax difference(BTD_MP) 

BTD_MP =
$Pendapatan dalam negeri − Penerimaan Pajak' − ()*+,- +. (/0.+.12

Total Asset
 

4. Desai-Dharmapala book-tax difference (BTD_DD) 

4�5_556,8 = 9:�;6,8 + =6 +  >6,8 

Menurut Karayan dan Sweson (2007) salah satu cara untuk mengukur 

seberapa baik suatu perusahaan mengelola pajak yaitu dengan melihat tarif pajak 

penghasilan efektifnya (effective tax rate/ETR). Effective tax rate sebuah 

perusahaan  diartikan oleh Karayan dan Swenson (2007) adalah jumlah pajak 

yang dibayar oleh perusahaan dibagi dengan laba bersih (sebelum pajak). Menurut 

Frank et al. (2009) effective tax rate (ETR) dapat digunakan untuk merefleksikan 

perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Menurut Heshmati, 

Johansson, dan Bjuggren (2010) effective tax rate didefinisikan sebagai pajak 

perusahaan yang berhubungan dengan laba sebelum alokasi neraca, yang 

sebelumnya perhitungan ini telah digunakan untuk perusahaan yang terdaftar di 

bursa saham Stockholm selama periode 1951-1992. Hasil menggunakan effective 

tax rate menunjukkan bahwa tarif pajak efektif lebih rendah dari pada tarif pajak 
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statutori, sebagian besar tarif pajak efektif memiliki level yang bervariasi dari 

waktu ke waktu, sistem dalam tarif pajak efektif diminati oleh perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil, dan diminati oleh perusahaan manufaktur.  

Fullerton (1984) mengklasifikasikan effective tax rate ke dalam beberapa 

tipe yaitu sebagai berikut: 

1. Average effective corporate tax rate 

Beban pajak perusahaan yang diamati pada tahun berjalan dibagi dengan 

penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak). 

2. Average effective total tax rate 

Beban pajak perusahaan yang diamati ditambah pajak properti ditambah 

bunga atas pajak pribadi dan deviden yang dibagi dengan total pendapatan 

modal. 

3. Marginal effective corporate tax wedge  

Tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan  atas pengembalian 

investasi marjinal dikurangi dengan penghasilan riil perusahaan setelah 

pajak. 

4. Marginal effective corporate tax rate  

Pajak marginal efektif perusahaan dibagi dengan pengembalian 

penghasilan sebelum pajak (tax inclusive rate) atau dengan pengembalian 

penghasilan setelah pajak (tax exclusive rate). 
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5. Marginal effective total tax wedge  

Tingkat penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan dalam marjinal 

investasi dikurangi penghasilan riil setelah pajak sebagai penghematan 

keuangan. 

6. Marginal effective total tax rate  

Total pajak marjinal efektif dibagi pengembalian sebelum pajak (tax 

inclusive rate) atau dengan penghematan pengembalian pajak penghasilan 

setelah pajak (tax exclusive rate). 

Richardson dan Lanis (2012) mendefinisikan effective tax rate sebagai 

beban pajak penghasilan hutang pajak saat ini dibagi dengan pendapatan sebelum 

pajak akuntansi. Richardson dan Lanis (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga 

alasan penting menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur agresivitas 

pajak. Yang pertama bahwa ETR banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya 

untuk mengukur agresivitas pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Slemrod 

(2004), Dyreng et al. (2008), dan Robinson et al. (2010). Kedua, ETR juga 

digunakan sebagai proksi dalam mengukur agresivitas pajak yang sering 

digunakan oleh para peneliti akademik. Ketiga, ATO (2006) menganggap ETR 

yang rendah menjadi kunci indikator atau sebagai tanda agresivitas pajak untuk 

perusahaan-perusahaan Australia. Secara garis besar, perusahaan-perusahaan yang 

berusaha melakukan penghindaran pajak atau melakukan tax planning dengan 

mengurangi penghasilan kena pajak  dan tetap menjaga laba akuntansi 

keuangannya memiliki nilai effective tax rate yang lebih rendah. Karena itu ETR 

dapat digunakan dalam mengukur agresivitas pajak perusahaan. 

 

Pengaruh Ukuran..., Annisa Rahmah, Ak.-IBS, 2015



21 

 

2.1.2.2 Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif 

Pajak merupakan salah satu faktor dalam memotivasi pengambilan 

keputusan dalam banyak perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang khusus 

untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui tindakan pajak yang agresif 

menjadi semakin umum dari pandangan perusahaan di seluruh dunia (Richardson 

dan Lanis, 2012). Sebelum menentukan tindakan pajak agresif, pembuat 

keputusan selalu mengalami trade-off antara keuntungan dan kerugian yang akan 

didapat dari tindakan yang dilakukan. Beberapa keuntungan dalam tindakan pajak 

agresif menurut Chen et al. (2010) yaitu: 

1. Keuntungan yang paling jelas didapat dalam melakukan agresivitas pajak 

adalah berupa penghematan pajak (tax saving) yang akan dibayarkan 

perusahaan kepada negara semakin berkurang. Semakin besar 

penghematan pajak yang dilakukan maka beban pajak yang dikeluarkan 

semakin sedikit dan jumlah kas yang dimiliki perusaahaan menjadi lebih 

besar. 

2. Keuntungan bagi manajer adalah mendapatkan kompensasi dari pemilik 

atau pemegang saham (baik langsung atau tidak langsung) atas tindakan 

pajak agresif yang dilakukan. 

3. Keuntungan lainnya dalam melakukan agresivitas pajak yaitu dalam 

melakukan pengambilan keputusan. Manajer memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan rent extraction. Rent 

extraction adalah suatu tindakan manajer yang mengacu kepada kegiatan 

dalam pengambilan keputusan dengan mengorbankan pemegang saham 

atau tidak memaksimalkan kepentingan pemegang saham. 
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Sedangkan kerugian yang dapat ditimbulkan dari agresivitas pajak 

menurut Chen et al. (2010) yaitu: 

1. Kerugian yang terpenting yaitu kemungkinan timbulnya penalti atau 

sanksi yang diberikan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari 

kemungkinan dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan-

kecurangan ketika petugas pajak melakukan pemeriksaan. 

2. Memiliki potensi dalam memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang 

dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Misalnya, 

timbulnya price discount yang dapat menurunkan harga saham 

dikarenakan jika manajer melakukan pengambilan keputusan dengan 

menggunakan tindakan pajak yang agresif, pemegang saham beranggapan  

bahwa tindakan pajak agresif tersebut merupakan tindakan rent extraction 

yang dapat merugikan pemegang saham. 

3. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak dan 

perusahaan keluarga lebih memperhatikan persepsi investor untuk 

kelangsungan bisnisnya.  

 

2.1.3 Peraturan Perpajakan di Indonesia 

Pajak merupakan sumber terbesar pendapatan Negara yang digunakan 

untuk membiayai pembangunan Negara dan merupakan suatu iuran yang bersifat 

wajib yang dikenakan untuk wajib pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 

2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atas badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
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tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak terdiri dari 

beberapa sumber salah satunya yaitu pajak perusahaan. Perusahaan dapat 

dikatakan membayar pajak terbesar dalam penerimaan Negara berupa pajak 

melalui pajak penghasilan badan. 

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 

No.36 Tahun 2008. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, 

penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya 

pajak penghasilan yang terutang. Yang menjadi dasar  pengenaan pajak PPh 

Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pegurangan Pengahasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau 

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Tarif PPh untuk wajib pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha 

Tetap sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1b) adalah 28% yang 

berlaku pada tahun 2009 dan berubah menjadi 25% yang mulai berlaku sejak 

tahun 2010 sesuai dengan UU No. 36 pasal 17 ayat (2a). Wajib Pajak badan dalam 
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negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh 

persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek 

di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 

sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

 

2.1.4 Karakteristik Perusahaan 

2.1.4.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang 

seperti jumlah tenaga kerja, total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar dan 

sebagainya (Trigueiros, 2000). Semakin besar ukuran suatu perusahan maka aset 

dan sumber daya yang dimilikinya juga lebih besar dari perusahaan yang 

berukuran kecil. Perusahaan yang berukuran besar memiliki beberapa 

pertimbangan dimana pada perusahaan besar memiliki sistem akuntansi dan 

keuangan yang lebih baik dari perusahaan kecil. 

Richardson dan Lanis (2007) membagi dua pandangan hubungan antara 

effective tax rate dan ukuran perusahaan, yaitu berdasarkan political cost theory 

dan political power theory. Secara spesifik, political cost theory  diartikan sebagai  

perusahaan yang memiliki visibilitas yang tinggi dan sumber daya yang bagus 

dapat menyebabkan perusahaan tersebut menjadi korban dari tindakan regulasi 

kebijakan pemerintah dan menjadi sorotan pemerintah. Menurut Hlaing (2012) 

karena pajak adalah salah satu biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, 
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teori ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar 

menghadapi ETR yang lebih tinggi. Sedangkan political power theory 

menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki ETR yang lebih rendah 

karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang tersedia untuk memanipulasi 

proses politik  dalam melakukan perencanaan pajak untuk mencapai penghematan 

pajak yang optimal (Richardson dan Lanis, 2007).  

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang turut 

mempengaruhi hasil pajak penghasilan yang akan dibayar (Hartadinata dan 

Tjaraka, 2013). Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar dalam 

perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif 

untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias (2012) dalam 

Ardyansah, 2014). Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa perusahaan 

besar mungkin akan lebih agresif terhadap pajak daripada perusahaan yang 

berukuran kecil karena perusahaan besar memiliki ekonomi dan kekuatan politik 

yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil dan karena 

itu perusahaan besar dapat mengurangi beban pajaknya. Ukuran perusahaan dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Richardson dan Lanis, 2007): 

Ukuran perusahaan = Ln $Total Aset' 

 

2.1.4.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan ukuran yang dapat mengevaluasi keuntungan 

perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan aset dalam tingkat tertentu 

atau investasi pemilik (Gitman, 2006). Menurut Weygandt et al., (2013) 
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profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk mengukur keberhasilan pendapatan 

atau operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Kasmir (2014), 

rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode. Pendapatan yang dihasilkan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan utang dan 

ekuitas serta dapat mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan 

perusahaan untuk tumbuh (Weygandt et al., 2013). Menurut Kasmir (2014) 

profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen apakah telah 

bekerja secara efektif atau tidak. Analis sering menggunakan profitabilitas sebagai 

alat untuk mengukur efektivitas operasi manajemen (Weygandt et al.,2013). 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) profitabilitas dapat mengungkapkan 

pengembalian atas investasi modal secara efektif dari berbagai perspektif 

kontributor pendanaan yang berbeda (kreditor dan pemegang saham). 

Rasio profitabilitas memiliki beberapa manfaat (Kasmir, 2014) yaitu: 

a. mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode 

b. mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang 

c. mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu 

d. mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 

e. mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri 

f. manfaat lainnya. 
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Menurut Rodriguez dan Arias dalam Ardiansyah (2014), profitabilitas 

merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang 

memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan 

mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama 

sekali. 

Dalam tingkat profitabilitas, ada tiga ukuran yang dapat digunakan dalam 

profitabilitas (Ross et al., 2009) yaitu margin laba, return on asset (ROA), return 

on equity (ROE). Rasio tersebut dimaksudkan untuk mengukur seberapa efisien 

sebuah perusahaan telah menggunakan aset dan mengelola operasinya dan 

berfokus pada hasil akhir yaitu laba bersih (Ross et al., 2009). Menurut Ross et al. 

(2009), margin laba digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan akan 

menghasilkan laba untuk setiap dolar penjualan yang dihasilkannya, return on 

asset (ROA) merupakan ukuran laba per dolar aset, sedangkan return on equity 

(ROE) merupakan ukuran dari hasil yang diperoleh para pemegang saham 

sepanjang tahun. Formula untuk masing-masing rasio tersebut (Ross et al., 2009), 

yaitu: 

1. Profit Margin 

Margin laba =
Laba bersih

Penjualan

 

2. Return on Asset (ROA) 

�@; =
A/B/ B(02+ℎ

�D,/E ;2(,
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3. Return on Equity (ROE) 

�@� =
A/B/ B(02+ℎ

�D,/E �F*+,/2

 

Penelitian ini menggunakan rasio return on asset (ROA) sebagai proksi 

profitabilitas. Menurut Weygandt et al., (2013) return on asset mengukur 

profitabilitas secara keseluruhan. Return on asset (ROA) yaitu rasio yang diukur 

dengan membagi laba dengan rata-rata aset (Weygandt et al.,2013). Return on 

assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan 

profitabilitas suatu perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Semakin tinggi 

ROA, maka tingkat laba yang akan dihasilkan akan semakin baik. ROA memiliki 

keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan 

untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal ini dikarenakan pajak akan 

mengurangi pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan.  

 

2.1.4.3 Leverage 

Dalam membiayai usahanya, perusahaan memperoleh pendanaannya dari 

beberapa sumber modal baik itu modal sendiri atau modal yang berasal dari 

pinjaman. Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal 

pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan yang matang (Kasmir, 

2014). Menurut (Gitman, 2006), Leverage adalah satu pendaan yang digunakan 

perusahaan melalui utang. Leverage merupakan rasio yang digunakan melalui 

penggunaan biaya keuangan tetap seperti utang dan saham preferen. Kasmir 

(2014) mendefinisikan leverage sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur 
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sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban 

utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 

 Subramanyam dan Wild (2010) mendefinisikan leverage sebagai rasio 

keuangan yang mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal 

suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage perusahaan maka semakin besar 

ketergantungan perusahaan akan sumber dana dari luar. Sebaliknya semakin 

rendah leverage maka perusahaan lebih banyak mengelola sumber dananya 

dengan modal sendiri (Subramanyam dan Wild, 2010). Dalam mengukur leverage 

dapat menggunakan debt ratio dengan formula (Weygandt et al., 2013) yaitu: 

5(B, �/,+D =
Total Utang

Total Aset
 

Manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio menurut Kasmir (2014), 

yaitu : 

a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya 

b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 

c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal 

d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

e. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 
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f. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri 

g. Manfaat lainnya. 

Besar kecilnya jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dapat 

berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penambahan utang 

akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan 

(Darmawan dan Sukartha, 2014). Semakin tinggi beban bunga yang timbul maka 

jumlah pengeluaran pajaknya akan semakin rendah, karena beban bunga  

merupakan pengurang dari laba sebelum pajak jika laba sebelum pajak perusahaan 

rendah maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan menjadi 

rendah. Menurut Richardson dan Lanis (2007), perusahaan lebih banyak 

mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan dengan hutang daripada 

pembiayaan yang berasal dari ekuitas. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan 

dengan hutang akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi beban 

pajak, sementara deviden tidak mengurangi beban pajak. Dengan tingkat bunga 

yang lebih tinggi maka laba sebelum pajak menjadi lebih kecil, laba sebelum 

pajak yang kecil menjadikan beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit  

dan membuat effective tax rate lebih rendah.  

Dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan 

eksternal yang lebih disukai karena dua alasan (Subramanyam dan Wild, 2010): 

a. bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih 

kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengambilan 

tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas, 
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b. bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen 

tidak. 

Noor et al. (2010) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage 

yang lebih tinggi yaitu dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki effective 

tax rate yang lebih rendah karena pengeluaran bunga akan mengurangi beban 

pajak yang mengakibatkan penghasilan kena pajak lebih rendah. Sehingga 

perusahaan yang lebih menyukai pembiayaan melalui utang dapat dikatakan 

perusahaan agresif terhadap pajak. 

 

2.1.4.4 Likuiditas 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) likuiditas mengacu pada 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara 

konvensional, jangka pendek dianggap periode hingga satu tahun meskipun 

jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan 

(periode waktu yang mencakup siklus pembelian-produksi-penjualan-penagihan) 

(Subramanyam dan Wild, 2010). 

Menurut Weygandt et al., (2013) rasio likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan jangka pendek suatu perusahaan untuk membayar 

kewajiban yang sudah jatuh tempo dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan  

kas yang tidak terduga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio 

ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan 

memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih (Kasmir, 2014). 
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Hal utama yang diukur dalam likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dalam jangka pendek tanpa tekanan 

yang berlebihan yang akhirnya rasio likuiditas ini memfokuskan diri pada aset 

lancar dan kewajiban lancar (Ross et al., 2009). Likuiditas dapat diukur 

menggunakan rasio lancar (current ratio). Menurut Subramanyam dan Wild 

(2010) rasio lancar digunakan dalam perhitungan likuiditas karena rasio lancar 

merupakan ukuran relatif yang digunakan secara umum dalam praktik. 

Perhitungan rasio lancar yaitu (Subramanyam dan Wild, 2010): 

�*00(., 0/,+D =
Aktiva Lancar

Kewajiban lancar
 

Likuiditas sangat penting dalam analisis suatu perusahaan, jika suatu 

perusahaan gagal memenuhi kewajiban lancarnya, maka kelangsungan usahanya 

dipertanyakan (Subramanyam dan Wild, 2010). Menurut Kasmir (2014) 

ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama utang jangka 

pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, bisa 

dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali. Atau 

kedua, bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo 

perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga perusahaan 

harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti 

menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual persediaan atau 

aktiva lainnya. 

Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak 

yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh 
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keuntungan dari diskon atau kesempatan mendapatkan keuntungan 

(Subramanyam dan Wild, 2010). Semakin likuid suatu bisnis, maka semakin kecil 

kemungkinannya mengalami kesulitan keuangan atau kesulitan dalam membayar 

utang atau membeli aset yang dibutuhkan (Ross et al., 2009). 

Perusahaan yang dalam keadaan likuid akan memiliki arus kas yang bagus 

sehingga mampu menanggung biaya-biaya operasional yang timbul termasuk 

biaya beban pajak. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang bagus kemungkinan 

akan lebih taat kepada pajak karena arus kas yang dimiliki memungkinkan 

perusahaan untuk membayar pajak. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), 

likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak 

perusahaan hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi 

menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak 

enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya jika perusahaan kesulitan dalam 

likuiditasnya maka perusahaan tersebut akan sulit untuk menanggung biaya-biaya 

operasional termasuk biaya pajak. Menurut Harinurdin (2009) perusahaan yang 

mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan 

perpajakan dalam rangka upaya untuk mempertahankan arus kasnya. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai faktor-faktor mengenai agresivitas pajak telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di berbagai negara. Masing-masing 

peneliti menguji berbagai faktor atribut perusahaan yang dianggap dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak ataupun effective tax rate yang dalam penelitian 
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ini digunakan sebagai proksinya sesuai dengan kondisi di negara masing-masing. 

Penelitian ini mengklasifikasikannya berdasarkan empat variabel independen 

yang digunakan yaitu ukuran perusahaan,  profitabilitas, leverage, dan likuiditas. 

Hal ini tergambar dalam tabel 2.1, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

terdahulu 
Judul Variabel Kesimpulan 

1 Grant 
Richardson  
dan Roman 
Lanis 
(2007) 

Determinants of 
the variability 
in corporate 
effective tax 
rates and tax 
reform: 
Evidence from 
Australia 

Variabel 
dependen: 

Effective Tax Rate 

 

Variabel 
independen : 

Firm size, capital 
stucture dengan 
proksi leverage, 
dan asset mix 

Ukuran perusahaan 
dan leverage 
berpengaruh negatif 
dan signifikan 
terhadap effective tax 
rate. Asset mix 
berpengaruh signifikan 
negatif (positif) 
terhadap ETR 

2 Rohaya Md 
Noor, Nur 
Syazwani 
M. 
Fadzillah, 
dan Nor’ 
Azam 
Matuki 
(2010) 

Corporate Tax 
Planning: 

A Study On 
Corporate 
Effective Tax 
Rates of 
Malaysian 
Listed 
Companies 

Variabel 
dependen: 

Effective Tax Rate 

 

Variabel 
independen: 

Size, Return on 
Assets, leverage, 
capital 
intensity,dan 
inventory 
intensity 

Profitabilitas, leverage 
dan capital intensity 
berpengaruh negatif 
dan signifikan. 
Sedangkan ukuran 
perusahaan dan 
inventory intensity 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap effective tax 
rate. 
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No 
Peneliti 

terdahulu Judul Variabel Kesimpulan 

3 Krisnata 
Dwi 
Suyanto 
dan 
Supramono 
(2012) 

Likuiditas, 
leverage, 
komisaris 
independen, dan 
manajemen laba 
terhadap 
agresivitas 
pajak 
perusahaan 

Variabel 
dependen: 

Agresivitas Pajak 

 

Variabel 
independen : 

likuiditas, 
leverage, 
komisaris 
independen dan 
manajemen laba 

Likuiditas berpengaruh 
negatif namun tidak 
signifikan. Leverage 
dan manajemen laba 
berpengaruh positif 
dan signifikan . 
Komisaris independen 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
agresivitas pajak 
perusahaan. 

4 Okta S. 
Hartadinata 
dan Heru 
Tjaraka 
(2013) 

Analisis 
pengaruh 
kepemilikan 
manajerial, 
kebijakan 
hutang, dan 
ukuran 
perusahaan 
terhadap tax 
aggressiveness 
pada 
perusahaan 
manufaktur di 
Bursa Efek 
Indonesia 
Periode tahun 
2008-2010 

Variabel 
dependen: 

Agresivitas Pajak 

 

Variabel 
independen : 

Kepemilikan 
manajerial, 
kebijakan hutang 
dengan proksi 
rasio leverage, 
dan ukuran 
perusahaan 

Leverage dan ukuran 
perusahaan 
berpengaruh negatif 
namun ukuran 
perusahaan 
berpengaruh signifikan 
sedangkan leverage 
tidak berpengaruh 
signifikan. 
Kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh positif 
terhadap agresivitas 
pajak perusahaan. 
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No 
Peneliti 

terdahulu 
Judul Variabel Kesimpulan 

5 Lucy Tania 
Yolanda 
Putri 
(2014) 

Pengaruh 
likuiditas, 
manajemen laba, 
dan corporate 
governance 
terhadap 
agresivitas pajak 
perusahaan 

Variabel 
dependen: 

Agresivitas Pajak 

 

Variabel 
independen : 

Likuiditas, 
manajemen laba, 
dan corporate 
governance 
dengan proksi 
komisaris 
independen 

Likuiditas 
berpengaruh negatif 
tidak signifikan. 
Manajemen laba 
berpengaruh positif 
tidak signifikan. 
Proporsi komisaris 
independen 
berpengaruh negatif 
dan signifikan 
terhadap agresivitas 
pajak 

6 Danis 
Ardiansyah  
dan 
Zulaikha 
(2014) 

Pengaruh size, 
leverage, 
profitability, 
capital intensity 
ratio, dan 
komisaris 
independen 
terhadap 
effective tax rate 

 

Variabel 
dependen : 

Effective Tax 
Rate 

 

Variabel 
independen : 

Size, leverage, 
profitability, 
capitalintensity, 
dan komisaris 
independen 

Size berpengaruh 
negatif signifikan, 
profitability negatif 
tidak signifikan. 
Leverage, capital 
intensity dan 
komisaris independen 
memiliki pengaruh 
positif namun 
komisaris independen  
berpengaruh 
signifikan sedangkan 
leverage dan capital 
intensity tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
effective tax rate. 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Kerangka Hipotesis 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Variabel Independen Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yang diduga 

mempengaruhi satu variabel dependen yang akan ditetapkan berdasarkan 

pengembangan hipotesis yang akan dilakukan dengan mengacu pada landasan 

teori yang ada dari penelitian sebelumnya. Keempat variabel independen tersebut 

yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas dan variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak. Kemudian dilakukan 

Ukuran Perusahaan       
(X1) 

Leverage                
(X3) 

Likuiditas               
(X4) 

Agresivitas 
Pajak  

(Y) 

Profitabilitas           
(X2) 
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pengujian hipotesis dengan alat statistik yang telah ditetapkan. Sehingga dari hasil 

tersebut dapat diketahui rata-rata agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia di Indonesia, bagaimana pengaruh keempat 

variabel independen terhadap variabel dependennya, dan apakah keempat variabel 

independen tersebut dapat secara bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak. 

 

2.3.2 Perumusan Hipotesis 

2.3.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat beberapa sudut pandang 

seperti jumlah tenaga kerja, total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar dan 

sebagainya (Trigueiros, 2000). Perusahaan besar cenderung memiliki aset, kontrol 

internal, dan manajemen yang lebih besar dari perusahaan kecil. Perusahaan besar 

juga memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik dari perusahaan 

kecil. Semakin baik sumber daya dan manajemen suatu perusahaan maka akan 

mempengaruhi pengelolaan pajak yang baik pula.  

Penelitian Richardson dan Lanis (2007) menunjukkan bahwa semakin 

besar perusahaan maka akan semakin rendah effective tax rate yang dimilikinya. 

Maka dari itu perusahaan besar lebih cenderung melakukan pajak yang agresif 

dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki 

manajemen yang baik dalam pengelolaan pajaknya. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Zulaikha (2014). Sedangkan 

Penelitian Hartadinata dan Tjaraka (2013) dan Noor et al. (2010) menunjukkan 

bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar effective tax rate yang 
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dimilikinya. Hal ini berarti bahwa perusahaan besar menghadapi beban pajak 

pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan  semakin 

tidak agresif dalam kebijakan perpajakannya dikarenakan perusahaan besar tidak 

ingin direpotkan dengan resiko pemeriksaan pajak sebagai akibat kebijakan 

perpajakan yang agresif sehingga akan sebisa mungkin menghindari hal tersebut 

dengan meningkatkan rasio tarif pajak efektifnya. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah dijelaskan 

diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H01    : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak 

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

 

2.3.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak 

Profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk mengukur keberhasilan 

pendapatan atau operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt, 

Kimmel, dan Kieso, 2013). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, dapat 

mencerminkan tingkat efektifitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan 

dan dapat menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan laba atau keuntungan yang dihasilkan juga tinggi, laba yang tinggi 

menyebabkan perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar 

karena  laba yang dihasilkan berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan.  

Namun tidak selalu perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi akan 

membayar pajak yang tinggi sesuai dengan laba yang diperoleh. Perusahaan dapat 
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menggunakan tax planning untuk meminimalkan beban pajaknya. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor et. al (2010) dan Ardiansyah 

dan Zulaikha (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

keuntungan yang lebih tinggi dan yang lebih efektif menghadapi beban pajak 

yang lebih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perusahaan yang memiliki 

keuntungan yang lebih tinggi melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi 

beban pajak penghasilan yang membuat tarif pajak efektifnya menjadi rendah. 

Tarif pajak efektif yang rendah menyebabkan perusahaan dengan keuntungan 

yang tinggi lebih melakukan tindakan pajak agresif. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti telah dijelaskan 

diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H02 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas  pajak 

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

 

2.3.2.3 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur 

modal suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010). Besar kecilnya jumlah 

utang yang dimiliki suatu perusahaan dapat berdampak pada jumlah pajak yang 

dibayarkan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan dengan utang akan 

menimbulkan beban bunga yang nantinya akan berdampak pada beban pajak 

perusahaan. Semakin besar jumlah utang perusahaan maka laba kena pajak akan 

semakin kecil karena timbulnya beban bunga dari utang, laba kena pajak yang 
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kecil akan menyebabkan beban pajak juga kecil. Beban pajak yang kecil 

menyebabkan perusahaan menjadi agresif terhadap pajak. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson 

dan Lanis (2007) dan Noor et. al (2010) yang menunjukkan bahwa perusahaan 

dengan pembiayaan utang yang tinggi menyebabkan effective tax rate menjadi 

rendah yang artinya perusahaan agresif terhadap pajak. Penelitian Suyanto dan 

Supramono (2012) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa perusahaan yang 

memiliki utang yang tinggi akan mendapatkan insentif atas bunga pinjaman 

sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan 

penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan menambah 

utang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah dijelaskan 

diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

H03 : Leverage tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

Ha3 : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

 

2.3.2.4 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk 

membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang  

tak terduga (Weygandt et al., (2013). Perusahaan yang memiliki likuiditas yang 

bagus maka perusahaan tersebut dapat dikatakan akan sanggup untuk 

menanggung biaya-biaya jangka pendeknya termasuk biaya beban pajak 
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perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memiliki likuiditas yang kurang bagus 

akan cenderung sulit untuk menanggung biaya-biaya jangka pendeknya termasuk 

biaya beban pajak perusahaan. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) 

perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah akan mempertahankan arus 

kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah akan 

cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi. 

Namun tidak semua perusahaan yang mengalami likuiditas yang kurang 

baik akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan tidak ingin 

terkena sanksi dari fiskus pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) dan Putri (2014). Menurut Putri 

(2014) agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan relatif kecil mengingat 

peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah dijelaskan 

di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H04 : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Ha4 : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Dari keempat variabel independen tersebut maka dapat disusun hipotesis 

penelitian secara simultan sebagai berikut: 

H05 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas   

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas 

pajak 

Ha5 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas  

berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Obyek yang menjadi bahan penelitian adalah perusahaan yang termasuk dalam 

kategori perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2014. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan 

keuangan pada periode tahun 2011 hingga 2014, pemilihan periode 2011 hingga 

2014 dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia 

dengan tahun terbaru. Model sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan 

sampel dalam non probability sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari 

target atau kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut Sekaran dan 

Bougie (2013) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang 

bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi subyek sampel. Kriteria 

untuk pemilihan sampel pada penelitian ini adalah: 
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1. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur industri dasar 

dan kimia di Indonesia dan mempublikasikan dengan lengkap laporan 

keuangan dan laporan auditan selama periode tahun 2011 sampai tahun 

2014 secara berturut turut. 

2. Perusahaan yang tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung 

mulai tanggal 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2014. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dari periode 2011-2014. 

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

5. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada 

penelitian ini tersedia. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yag 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 manufaktur industri dasar dan 

kimia yang terdaftar pada tahun pengamatan 2011-2014 melalui website BEI 

(www.idx.co.id).  

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki lima variabel yang 

terlibat, yaitu: 
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a. Variabel Dependen (Y) : Agresivitas Pajak 

b. Variabel Independen (X) : 

1. Ukuran Perusahaan (X1) 

2. Profitabilitas (X2) 

3. Leverage (X3) 

4. Likuiditas (X4) 

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional 

variabel-variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Variabel Dependen 

3.4.1.1 Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel 

dependen. Menurut Frank et. Al (2009), agresivitas pajak adalah suatu tindakan 

yang dirancang untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui  perencanaan 

pajak yang tepat, baik yang tergolong atau tidak tergolong ke dalam tax evasion. 

Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan dengan tarif pajak efektifnya 

(effective tax rate). Effective tax rate sebuah perusahaan  diartikan oleh Karayan 

dan Swenson (2007) adalah jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dibagi 

dengan laba bersih (sebelum pajak). Semakin rendah tarif pajak efektifnya maka 

perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Beban pajak yang dimaksud dalam 

perhitungan ini yaitu pajak kini ditambah atau dikurangi dengan pajak tangguhan 

yang hasilnya menjadi total beban pajak. Formula yang digunakan dalam 

menghitung ETR (Chen et al., 2010) yaitu: 

��� =
Total Beban Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak
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3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Ukuran Perusahaan  

Dalam mengklasifikasikan ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dinyatakan dengan total 

aktiva/total aset yang dimiliki oleh perusahaan sampel yang tercantum pada 

laporan keuangan perusahaan akhir periode yang telah diaudit. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan Ln (natural logarithm) sebagai bentuk dari nominal 

rupiah untuk dapat menyesuaikan variabel-variabel lain yang menggunakan 

dummy sebagai koefisiennya. Sehingga, tidak terjadi gap yang terlalu besar 

diantara variabel independen yang lain. Variabel ini diukur dengan rumus sebagai 

berikut (Richardson dan Lanis, 2007): 

Ukuran perusahaan = Ln (Total Aset) 

 

3.4.2.2 Profitabilitas 

Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2013) profitabilitas diartikan sebagai 

rasio untuk mengukur keberhasilan pendapatan atau operasional perusahaan untuk 

jangka waktu tertentu. Pengukuran profitabilitas menggunakan return on assets 

(ROA). Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2013) return on asset mengukur 

profitabilitas secara keseluruhan. Formula yang digunakan dalam menghitung 

ROA (Ross et al., 2009), yaitu: 

�$% =
Laba Bersih

TotalAset
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3.4.2.3 Leverage 

Leverage merupakan rasio keuangan yang mengacu pada jumlah 

pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan (Subramanyam dan 

Wild, 2010). Salah satu cara untuk mengukur leverage dengan debt ratio. Formula 

yang digunakan dalam menghitung debt ratio (Weygandt, Kimmel, Kieso (2013), 

yaitu: 

'()(*+,( (-(./ �+/01) =
Total Utang

Total Aset
 

 

3.4.2.4 Likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek suatu perusahaan 

untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan  kas yang tidak terduga (Weygandt, Kimmel, Kieso , 2013). 

Dalam mengukur likuiditas digunakan current ratio (rasio lancar). Menurut 

Subramanyam dan Wild (2010) rasio lancar digunakan dalam perhitungan 

likuiditas karena rasio lancar merupakan ukuran yang relatif yang digunakan 

secara umum dalam praktik. Formula yang digunakan dalam menghitung 

likuiditas menurut Subramanyam dan Wild (2010) yaitu : 

Likuiditas (34**(5/ *+/01) =
Aktiva Lancar

Kewajiban lancar
 

Berikut adalah tabel pengukuran variabel (operasionalisasi variabel): 
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Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

Variabel Deskripsi Variabel  Pengukuran Skala 

Dependen    

1. Agresivitas 
Pajak (ETR) 

Perhitungan tarif 
pajak efektif 
perusahaan sampel 

Total Beban Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak
 

Rasio 

Independen    

2. Ukuran 
Perusahaan 
(LNTA) 

Ukuran suatu 
perusahaan yang 
dilihat dari jumlah 
seluruh aset yang 
dimiliki suatu 
perusahaan 

Ln (Total Aset) 
Rasio 

3. Profitabilitas 
(ROA) 

Jumlah laba yang 
dihasilkan dari 
total aset yang 
dimiliki 
perusahaan. 

Laba Bersih

Total Aset
 

Rasio 

4. Leverage 
(DR) 

Penggunaan 
sumber dana yang 
memiliki biaya 
keuangan tetap 

Total Utang

Total Aset
 

Rasio 

5. Likuiditas 
(CR) 

Kemampuan 
perusahaan 
memenuhi 
kewajiban jangka 
pendek 

Aktiva Lancar

Kewajiban lancar
 

Rasio 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) 

metode, yaitu: 
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1. Metode Kepustakaan 

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan 

berbagai informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan 

mempelajari berbagai jurnal dan buku. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa annual report perusahaan manufaktur 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011, 2012, 2013, 

2014 yang dipublikasikan BEI melalui media internet yaitu 

www.idx.co.id. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan dengan 4 pengujian yaitu uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi 

normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 
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kontinyu. Pengalaman menunjukkan bahwa distribusi normal merupakan model 

yang cukup baik bagi variabel acak yang bersifat kontinyu yang nilainya 

tergantung pada sejumlah faktor, dimana masing-masing faktor memiliki 

pengaruh negatif atau positif yang relatif  kecil (Gujarati, 2006). Uji normalitas  

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Menurut 

Ghozali (2011) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara berikut: 

1. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

2. Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati, 

secara visual kelihatan normal. Oleh sebab itu sebaiknya uji grafik 

dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan 

dengan dilihat melalui Uji Jarque-Berra dilakukan dengan membuat 

hipotesis (Ghozali, 2011): 

H0 : Data terdistribusi secara normal 

Ha : Data tidak terdistribusi secara normal 

Data terdistribusi normal jika memenuhi salah satu diantara dua kriteria 

berikut ini : 

a. Jika nilai JB <X2 tabel, maka residualnya terdistribusi normal 

b. Jika nilai probabilitasnya > 0.05 maka data terdistribusi normal  
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3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Regresi berganda mempunyai berbagai permasalahan yang tidak ditemui 

dalam regresi sederhana. Digunakannya beberapa variabel bebas mengakibatkan 

berpeluangnya variabel bebas tersebut saling berkorelasi, atau yang dikenal 

dengan adanya multikolinearitas (Nachrowi dan Usman, 2006). Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Menurut 

Nachrowi dan Usman (2006) dalam membuat regresi berganda, variabel bebas 

yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel 

terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multiolinearitas di dalam model regresi dapat 

digunakan beberapa cara yiatu sebagai berikut (Gujarati, 2006) : 

a. Mendeteksi nilai R2. Jika nilai R2 tinggi (>0.8) tetapi sedikit rasio t 

signifikan, maka hipotesis nol akan ditolak dan dicurigai adanya masalah 

multikolinearitas. 

b. Melakukan uji korelasi. Jika korelasi berpasangan yang tinggi (>0.08) di 

antara variabel-variabel penjelas maka ada kemungkinan terjadinya 

masalah multikolinearitas. 

c. Mendeteksi tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Dengan 

dasar acuannya dapat disimpulkan : 

1. Jika nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi 
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2. Jika nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2011). Heteroskedastisitas biasanya ditemukan dalam cross 

section dan bukan dalam time series (deret watu). Dalam cross section umumnya 

dihadapkan dengan anggota suatu populasi pada waktu tertentu, namun pada time 

series variabel-variabel cenderung memiliki urutan besaran yang serupa karena 

peneliti umumnya mengumpulkan data dari lembaga yang sama selama suatu 

periode waktu (Gujarati, 2006).  

Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas untuk model regresi. 

Salah satunya menggunaan metode grafik scatterplot antara residualnya dengan 

variabel terikat. Menurut Gozali (2011) analisis dengan grafik plots memiliki 

kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil 

posting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit mengintepretasikan 

hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil. Dalan penelitian ini menggunakan uji White, dengan hipotesis 

sebagai berikut (Gujarati, 2006) : 

H0 : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 
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Jika nilai kai-kuadrat yang diperoleh melebihi nilai kai-kuadrat kritis pada 

tingkat signifikansi yang dipilih, atau jika p nilai kai-kuadrat yang dihitung cukup 

rendah (katakanlah 1% atau 5%), maka hipotesis nol ditolak tentang tidak adanya 

heteroskedastisitas dan jika nilai p nilai kai-kuadrat hitung cukup besar 

(katakanlah di atas 1% atau 5%) maka kita tidak bisa menolak hipotesis nol 

(Gujarati, 2006). 

 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi di antara anggota observasi yang diurut 

menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (seperti data lintas-sektoral) 

(Gujarati, 2006). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Autokorelasi yang kuat 

dapat mengakibatkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. 

Bila dalam metode OLS digunakan, maka akan terlihat koefisien signifikansi atau 

R2 yang besar. Kondisi seperti ini disebut dengan spurios regression atau regresi 

palsu (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Untuk menguji autokorelasi salah satunya dapat dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson (DW).  Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel 

independen (Ghozali, 2011). Jika nilai d hitung lebih dekat dengan nol, berarti 

terdapat bukti adanya korelasi positif, tapi jika lebih dekat dengan 4, ada bukti 

korelasi negatif. Dan makin dekat nilai d dengan 2, berarti makin banyak bukti 
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yang menunjukkan otokorelasi (Gujarati, 2006). Untuk lebih jelas lagi dalam 

mengambil keputusan adanya autokorelasi atau tidak dengan menggunakan 

statistik DW. Nilai DW statistik lalu dibandingkan dengan nilai tabel dalam 

pengujian hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah : 

Tabel 3.2 

Nilai dan Hasil Uji Durbin Watson 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada otokorelasi positif  Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada otokorelasi negatif Tolak 4 – dL< d < 4 

Tidak ada otokorelasi negatif Tak ada keputusan 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL 

Tidak ada otokorelasi positif atau 

negatif 

Jangan Tolak dU< d < 4 – dU 

Sumber:Nachrowi dan Usman (2006) 

Apabila d berada di antara 1.54 dan 2.46, maka dapat dikatakan tidak ada 

otokorelasi, dan bila nilai d ada di antara 0 hingga 1.10, dapat disimpulkan bahwa 

data mengandung otokorelasi positif. Demikian seterusnya (Winarno, 2011). 

 

3.6.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Dalam suatu penelitian terkadang peneliti tidak dapat melakukan analisis 

hanya dengan menggunakan data time series maupun data cross section, maka 

dari itu diperlukannya data panel. Menurut Widarjono (2009), ada beberapa 
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keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel yang pertama adalah 

data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section 

mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree 

of  freedom yang lebih besar, dan yang kedua yaitu menggabungkan informasi 

dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul 

ketika ada masalah penghilangan variabel (ommited-variable). Sedangkan 

menurut Nachrowi dan Usman (2006) karena data panel merupakan gabungan 

dari data cross section dan time series, jumlah pengamatan menjadi sangat 

banyak, hal tersebut dapat menjadi keuntungan (data banyak) tetapi model yang 

menggunakan data ini menjadi lebih kompleks (parameternya banyak). Oleh 

karena itu diperlukan teknik tersendiri dalam mengatasi model yang meggunakan 

data panel (Nachrowi dan Usman, 2006). Untuk mengestimasi parameter model 

dengan data panel, Widarjono (2009) memberikan beberapa metode yang biasa 

digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu: 

1. Common Effect 

Common effect merupakan metode dengan hanya menggabungkan data 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) untuk mengestimasi 

model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi 

individu maupun waktu dan diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. 

2. Fixed Effect 

Fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Fixed effect 
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didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun 

intersepnya sama antar waktu (time invariant) dan juga model ini 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan 

dan antar waktu. 

3. Random Effect 

Dimasukannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan 

untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini 

juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini 

bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal 

sebagai metode random effect. Metode ini akan mengestimasi data panel 

dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

antar individu. 

Untuk menentukan motode regresi mana yang paling tepat untuk model 

penelitian maka harus dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu (Widarjono, 

2009), yaitu : 

a. Uji Chow 

Uji Chow merupakan uji perbedaan dua regresi. Uji Chow dilakukan untuk 

menentukan model estimasi regresi pooled data antara model common 

effect atau fixed effect. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai 

berikut:  

H0 : model common effect 

Ha : model fixed effect 
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Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Chow Statistik (F-stat) yang 

dihasilkan oleh perangkat lunak Eviews, relatif terhadap nilai F tabel. 

Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel 

maka Ho ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah 

fixed effect model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari 

F tabel maka Ho diterima dan model yang digunakan adalah common 

effect model. 

b. Uji Hausman-Test 

Hausman telah megembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

menggunakan model fixed effect atau random effect. Uji Hausman 

dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data antara 

model fixed effect dan random effect. Statistik uji Hausman ini mengikuti 

distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k 

dimana k adalah jumlah variabel independen. Hipotesa yang digunakan 

yaitu : 

H0 : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Penentuan hasil pengujiannya adalah jika nilai statistik Hausman lebih 

besar (>) dari nilai kritis chi-squares maka model yang tepat adalah fixed 

effect model yang artinya H0 ditolak. Sedangkan, bila nilai statistik 

Hausman lebih kecil (<) dari nilai kritis chi-squares maka model yang 

tepat adalah Random Effect Model yang artinya H0 diterima. 
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3.7 Analisis Regresi Berganda 

Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

variabel penjelas (Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor 

(dalam hal ini, variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. 

Analisis regresi berganda merupakan analisis regresi bersyarat, dimana syaratnya 

adalah bahwa nilai variabel-variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau 

tertentu, dan kita memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-bariabel X 

yang tertentu (Gujarati, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap variabel 

dependen yaitu agresivitas pajak. Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Model 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

ETRit= α0+ β1LNTA i,t + β2ROAi,t + β3DRi,t + β4CRi,t + ε 

Dimana: 

AP = agresivitas pajak perusahaan tahun ke-t yang diukur  

menggunakan proksi ETR 

α0  = konstanta 

β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi 

LNTA it = ukuran perusahaan 

ROA  = profitabilitas 

DR  = leverage 

CR  = likuiditas 

ε  = error 
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3.7.1 Uji t 

Uji t ditujukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu 

(Nachrowi dan Usman, 2006). Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen (Ghozali, 2011). Dimana variabel independennya adalah 

ukuran perusahaan, probabilitas, leverage, dan likuiditas. Sedangkan variabel 

dependennya adalah agresivitas pajak. Penetapan hipotesis yang digunakan pada 

pengujian parsial sebagai berikut: 

a. One-tailed Test 

H0 : bi  ≤ 0 

Ha : bi  ≥ 0 

Hipotesis yang akan di uji adalah : 

H03 : Leverage tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

Ha3 : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

b. Two-tailed Test 

H0 : bi = 0 (suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen) 

Ha : bi ≠ 0 (variabel independen merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen) 

Hipotesis yang akan di uji adalah : 

H01: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak 
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H02 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas  pajak 

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

 

H04 : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Ha4 : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

1. Jika jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak 

bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain 

hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, 

kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

 

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F diperuntukan guna melakukan uji hipotesis koefisien (slope) regresi 

secara bersamaan (Nachrowi dan Usman, 2006). Pengujian simultan (uji F) pada 

dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011). Hipotesis yang digunakan 

yaitu: 
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H0 :Tidak ada pengaruh secara signifikan antara seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependen (b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0) 

Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen (b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0) 

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah: 

1. Jika nilai signifikansi f ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan menerima Ha. Artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen 

(ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas) terhadap 

variabel independen (agresivitas pajak). 

2. Jika nilai signifikansi f > 0,05, maka H0 diterima. Artinya, semua variabel 

independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas) 

tidak berpengaruh terhadap variabel independen (agresivitas pajak). 

 

3.7.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). R2 menyatakan proporsi atau presentase dari total variasi variabel tak bebas 

Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X. Konsep r2 ini dapat diperluas 

hingga mencakup model regresi yang memuat lebih dari satu variabel penjelas 

(Gujarati, 2006). Menurut Nachrowi dan Usman (2006) Nilai adjusted R2 
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memiliki interval mulai dari 0 sampai 1 (0 ≤  R2
≤ 1). Bila nilai koefisien 

Determinasi sama dengan 0 (R2=0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan 

oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y secara 

keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R2 = 1, semua titik 

pengamatan berada tepat pada garis regresi (Nachrowi dan Usman, 2006).  

Semakin besar nilai R2, maka semakin besar (kuat) pula hubungan antara 

variabel terikat dengan satu atau banyak variabel bebas (Nachrowi dan Usman, 

2006). Niali R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi menurut Ghozali 

(2011) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, agar keputusan lebih tepat, maka 

digunakan adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor 

manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014. BEI dipilih sebagai sumber data utama 

karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di Indonesia. 

Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan 

penulis dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga akhirnya sampel 

dari objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. Kriteria yang digunakan 

sebagai sampel penelitian antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang listed di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2014 

57 

Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi kriteria, seperti tidak 

listing pada tahun 2011-2014, perusahaan yang di delisting, tidak 

menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah, dan perusahaan tidak 

membayar pajak pada tahun 2011-2014 

17 

Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2011-2014 22 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 18 
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 Lanjutan 

Total Observasi (4 tahun) 72 

Outlier 7 

Total Observasi dalam penelitian 65 

Sumber : IDX, data diolah oleh penulis 

Berdasarkan table 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 18 sampel perusahaan sektor 

manufaktur industri dasar dan kimia yang dijadikan penelitian, berikut adalah nama-

nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel: 

Tabel 4.2 Perusahaan Sampel 

No. Nama Perusahaan Kode Listing 

1 Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

2 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 

3 Ekadharma International Tbk EKAD 

4 Indo Acitama Tbk SRSN 

5 Beton Jaya Manunggal Tbk BTON 

6 Indal Aluminium Industry Tbk INAI 

7 Lion Metal Works Tbk LION 

8 Lionmesh Prima Tbk LMSH 

9 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 

10 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

11 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

12 Asiaplast Industries Tbk APLI 

13 Champion Pasific Indonesia Tbk IGAR 

14 Trias Sentosa Tbk TRST 

15 Alkindo Naratama Tbk ALDO 

16 Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP 
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  Lanjutan 

17 Holcim Indonesia Tbk SMCB 

18 Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 

Sumber : Olahan Penulis 

Berdasarkan tabel 4.2 maka diperoleh 18 perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian dengan periode pengamatan tahun 2011 sampai dengan 2014, 

sehingga didapatkan total observasi pada penelitian adalah sejumlah 72 observasi. 

Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi yang menunjukan bahwa residual data tidak 

terdistribusi dengan normal, maka dari itu penulis melakukan outlier pada beberapa 

observasi. Berikut ini merupakan daftar observasi yang dijadikan outlier dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Daftar Perusahaan Outlier 

No. Kode Perusahaan Tahun Operasional 

1 SRSN 2013 

2 SRSN 2014 

3 INAI 2013 

4 APLI 2011 

5 APLI 2014 

6 TRST 2013 

7 TRST 2014 

Sumber : Olahan Penulis 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian  

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait dengan jumlah sampel yang 

diteliti, nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun 

independen. Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk 

melakukan analisa statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu ETR yang merupakan simbol dari variabel 

terikat berupa agresivitas pajak, LNTA merupakan variabel bebas pertama berupa 

ukuran perusahaan, ROA merupakan variabel bebas kedua berupa profitabilitas, DR 

merupakan variabel bebas ketiga berupa leverage, dan CR merupakan variable bebas 

keempat berupa likuiditas. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan 

Eviews 7.0 diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :  

Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif 

 ETR LNTA ROA DR CR 

 Mean  0.247619 1,339,000,000,000  0.114846  0.371572  2.797176 
 Median  0.245830 621,400,236,614  0.111180  0.330520  2.154360 
 Maximum  0.341780  34,314,666,027,000  0.321150  0.837460  9.327540 
 Minimum  0.084050  98,019,132,648  0.006200  0.133180  0.601690 
 Std. Dev.  0.044401  1.853458  0.068833  0.175975  1.846004 
 Skewness -0.583282  0.475887  0.428609  0.836093  1.369993 
 Kurtosis  5.011680  1.725014  2.781271  3.034845  4.482202 
 Jarque-Bera  14.64594  6.856047  2.119714  7.576345  26.28288 
 Probability  0.000660  0.032451  0.346505  0.022637  0.000002 
 Sum  16.09526  1815.399  7.465020  24.15219  181.8164 
 Sum Sq. Dev.  0.126172  219.8597  0.303229  1.981906  218.0948 
 Observations  65  65  65  65  65 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
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Berdasarkan informasi pada tabel 4.4, dapat diuraikan mengenai penjelasan 

statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar penjelasan yang 

mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji statistik deskriptif yang 

disebutkan Winarno (2011), yaitu : 

a. Mean, adalah rata-rata dari beberapa angka yang diperoleh dengan cara 

menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data. Dari 

tabel 4.4 diatas nilai mean untuk variabel dependen yaitu ETR menunjukkan 

nilai  0.247619, hal ini menunjukkan bahwa beban rata-rata pajak perusahaan 

sampel adalah 24.7619% dari laba sebelum pajak. Dilihat dari rata-rata tarif 

pajak efektif tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki tarif 

yang hampir sama dengan tarif PPh badannya sebesar 25%. sedangkan 

variabel independen masing-masing yaitu LNTA dengan rata-rata 27.92921, 

angka tersebut menunjukkan ekuivalen senilai dengan 1.3 triliun rupiah. ROA 

dengan rata-rata 0.114846 yang artinya rata-rata sampel menghasilkan laba 

sebesar Rp. 0.114846 untuk setiap Rp. 1.00 aset yang dimilikinya. DR dengan 

rata-rata 0.371572 yang artinya rata-rata sampel memiliki Rp. 0.371572  

utang untuk setiap Rp. 1.00 aset yang dimilikinya. CR dengan rata-rata 

2.797176 yang artinya rata-rata sampel mampu menutup setiap Rp. 1.00 

kewajiban lancar perusahaan dengan Rp. 2.797176  aset lancar yang 

dimilikinya. 

b. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah dari data yang 

diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Berdasarkan tabel 4.4 diatas 

median ETR adalah  0.245830. Untuk variabel independen median LNTA 
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adalah 27.15524, median ROA adalah  0.111180, median DR adalah 

0.330520, dan median CR adalah  2.154360. 

c. Maximum, adalah nilai angka terbesar dari kumpulan data. Berdasarkan tabel 

4.4 diatas nilai terbesar ETR adalah 0.341780, nilai terbesar LNTA adalah 

31.16659, nilai terbesar ROA adalah 0.321150, nilai terbesar DR adalah 

0.837460, dan nilai terbesar CR adalah 9.327540. 

d. Minimum, adalah nilai angka terendah dari kumpulan data. Dari tabel 4.4 

diatas nilai terendah ETR adalah  0.084050 sedangkan 25.30843 untuk 

LNTA, 0.006200 untuk ROA, 0.133180 untuk DR,dan 0.601690 untuk CR. 

e. Standard deviation, adalah ukuran penyebaran data masing-masing variabel. 

Dari tabel 4.4 diatas standar deviasi variabel ETR sebesar 0.044401. Standar 

deviasi variabel independen LNTA sebesar1.853458, ROA sebesar 0.068833, 

DR sebesar 0.175975, dan CR sebesar 1.846004. Standar deviasi variabel 

dependen dan independen tersebut lebih kecil daripada nilai masing-masing 

mean nya, yang menunjukan bahwa ETR, LNTA, ROA, DR, dan CR relatif 

cukup baik. 

 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2011). Model regresi dapat dikatakan baik jika data terdistribusi normal atau 

mendekati normal. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas 

menggunakan Eviews 7.0 yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa residual pada model 

penelitian telah terdistribusi normal. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan angka 

statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar dengan 3.728416 

dengan nilai probabilitas 0.155019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai 

residual telah terdistribusi normal karena nilai statistik dari Jarque Bera mendekati 

nol dan nilai probabilitas yang didapat telah melebihi dari nilai sebesar 0.05 maka H0 

diterima dan menunjukan data penelitian terdistribusi normal. 

 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Multikolinearitas 

terjadi karena adanya korelasi sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel 

bebas lainnya. Variabel bebas yang baik seharusnya mempunyai hubungan dengan 
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variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. 

Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

 LNTA ROA DR CR 
LNTA  1.000000  0.222058  0.017011 -0.067633 
ROA  0.222058  1.000000 -0.600914  0.453049 
DR  0.017011 -0.600914  1.000000 -0.683663 
CR -0.067633  0.453049 -0.683663  1.000000 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  

Salah satu cara menganalisis matriks korelasi variablel-variabel bebas untuk 

melihat ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat koefisien korelasi, 

apabila korelasi cukup tinggi diatas 0.8, maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas. Sebaliknya jika koefisien determinasi dibawah 0.8 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 

menunjukan hasil bahwa tidak ditemukan korelasi korelasi antara variabel 

independen pada model penelitian atau dengan kata lain, seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

 

4.2.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi liner 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi salah satunya dapat 

menggunakan ujii Durbin-Watson (DW). Model regresi yang baik bebas dari 

autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi persamaan model penelitian yaitu : 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.584025     Mean dependent var 0.247619 
Adjusted R-squared 0.380875     S.D. dependent var 0.044401 
S.E. of regression 0.034937     Akaike info criterion -3.606826 
Sum squared resid 0.052484     Schwarz criterion -2.870880 
Log likelihood 139.2219     Hannan-Quinn criter. -3.316448 
F-statistic 2.874839     Durbin-Watson stat 1.839927 
Prob(F-statistic) 0.001661  

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-

Watson stat sebesar 1.839927. Nilai tersebut berada diantara 1.7772 sampai dengan 

2.2228 (Du≤DW≤4-Du) atau diantara 1.54 sampai 2.46 dimana daerah tersebut tidak 

ada autokorelasi. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi telah bebas dari 

masalah autokorelasi. 

 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model yang memilki varian dari 

variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan homokedestisitas. Salah satu 

cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu 

menggunakan Uji White. Berikut hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White 
F-statistic 1.233007     Prob. F(4,53) 0.3081 
Obs*R-squared 4.937814     Prob. Chi-Square(4) 0.2937 
Scaled explained SS 5.427822     Prob. Chi-Square(4) 0.2461 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai Obs*R-Squared 

sebesar 4.937814 dan probabilitas sebesar 0.2937 yang lebih besar dari nilai 

probabilitas α = 5% maka dalam hal ini H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam persamaan model ini tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.4 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel. Terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect, 

dan Random Effect (Winarno, 2011). Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang 

akan digunakan yaitu peratama dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan 

untuk menentukkan model estimasi pooled data antara model common effect atau 

fixed effect, apabila tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai dengan ketentuan 

untuk menerima H0 (probabilitas lebih besar dari 5%) maka selanjutnya akan 

dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan yang akan 

digunakan random effect atau fixed effect. Berikut ini merupakan hasil dari Uji Chow 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects  
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 1.536221 (17,43) 0.1274 
Cross-section Chi-square 30.847878 17 0.0208 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  

Berdasarkan tabel Redundant Fixed EffectsTests pada tabel 4.8 menunjukkan 

nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan sebesar 0.0208, yang 

memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada pada < 0.05 sehingga H0 ditolak dan 

menerima Ha atau model yang digunakan adalah fixed effect dan langkah selanjutnya 

melakukan Uji Hausman. Berikut ini merupakan hasil Uji Hausman yaitu: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman 

 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  

Hasil pengujian Uji Hausman pada tabel 4.9 menunjukkan nilai probability 

dari Cross-section random adalah 0.5374, yang dimana Ha ditolak apabila 

probability> 0.05. Berdasarkan probability pada baris Cross-section random tersebut 

maka Ha ditolak, maka dari itu berdasarkan hasil tersebut penelitian ini menggunakan 

random effect model. 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled 
Test cross-section random effects 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 3.123626 4 0.5374 
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4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil 

analisis dapat ditunjukkan pada tabel sebelumnya, penelitian ini menggunakan model 

random effect sesuai dengan hasil Uji Hausman yang telah dilakukan sebelumnya. 

Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode random effect pada penelitian ini 

disajikan sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: ETR 
Method: Panel Least Squares 
Date: 05/29/15   Time: 02:39 
Sample: 2011 2014 
Periods included: 4 
Cross-sections included: 18 
Total panel (unbalanced) observations: 65 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.389841 0.696407 0.559789 0.5785 
LNTA -0.004039 0.024863 -0.162436 0.8717 
ROA -0.504687 0.128391 -3.930858 0.0003 
DR 0.043303 0.142434 0.304022 0.7626 
CR 0.004450 0.008224 0.541054 0.5913 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
Pada hasil regresi ditampilkan pada tabel 4.10, maka diperoleh persamaan 

model regresi sebagai berikut :  

APit = 0.389841 - 0.004039LNTAit  - 0.504687ROAit + 0.043303DRit  + 

0.004450CRit 

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diintepretasikan sebagai 

berikut: 
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a. Koefisien konstanta sebesar 0.389841 memiliki arti jika variabel LNTA 

(ukuran perusahaan), ROA (profitabilitas), DR (leverage), dan CR 

(Likuiditas) bernilai konstan maka nilai ETR mengalami kenaikan sebesar 

0.389841. 

b. Nilai koefisien LNTA sebesar -0.004039 menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan satu satuan LNTA pada periode t dan variabel lain dianggap tetap 

maka akan mengakibatkan effective tax rate pada periode t mengalami 

penurunan sebesar 0.004039. 

c. Nilai koefisien ROA sebesar -0.504687 menunjukkan apabila terjadi kenaikan 

satu satuan ROA pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan 

mengakibatkan effective tax rate pada periode t mengalami penurunan sebesar 

0.504687. 

d. Nilai koefisien DR sebesar 0.043303 menunjukkan apabila terjadi kenaikkan 

satu satuan DR pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan 

mengakibatkan effective tax rate pada periode t mengalami peningkatan 

sebesar 0.043303. 

e. Nilai koefisien CR sebesar 0.004450 menunjukkan apabila terjadi kenaikkan 

satu satuan CR pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan 

mengakibatkan effective tax rate pada periode t mengalami peningkatan 

sebesar 0.004450. 
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4.2.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara 

Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Uji t atau uji parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengambil 

keputusan atas hipotesis yang telah diduga sehingga dapat menjawab dan 

memberikan kesimpulan atas kelima perumusan masalah dalam penelitian ini. 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas bahwa jika nilai p-value < α (0.05) maka H0 

ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (LNTA) dan 

profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif dimana ROA memiliki pengaruh 

signifikan sedangkan LNTA tidak berpengaruh signifikan sedangkan leverage (DR) 

dan likuiditas (CR) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. 

a. Pengujian hipotesis pada ukuran perusahaan 

H01 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Ha2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas LNTA yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.8717 > 0.05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.004039. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ha1 ditolak artinya variabel ukuran perusahaan (LNTA) tidak 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ETR. 
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b. Pengujian hipotesis pada profitabilitas 

H02 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas  pajak 

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas ROA yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0003< 0.05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.504687. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ha2 tidak dapat ditolak artinya variabel ROA (profitabilitas) memiliki 

pengaruh yang signifikan dan memiliki arah negatif terhadap ETR. 

c. Pengujian hipotesis pada leverage 

H03 : Leverage tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

Ha3 : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas DR yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.7626< 0.05) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.043303. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha3 

ditolak artinya variabel DR (leverage) memiliki pengaruh yang positif dan 

tidak signifikan terhadap ETR. 

d. Pengujian hipotesis pada likuiditas 

H04 : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Ha4 : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas CR yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.5913< 0.05) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.004450. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha4 
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ditolak artinya variabel CR (likuiditas) tidak berpengaruh signifikan dan 

memiliki arah yang positif terhadap ETR. 

 

4.2.6.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara 

bersama-sama (Uji F) 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen LNTA, ROA, DR, dan CR memiliki pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen ETR. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini 

dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan tingkat signifikansi α= 0.05 atau 

5%. Jika nilai signifikansi f ≤ 0.05 maka H0 ditolak dan sebaliknya. Berikut ini 

merupakan hasil regresi uji F dalam penelitian yaitu : 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji F 

R-squared 0.584025     Mean dependent var 0.247619 
Adjusted R-squared 0.380875     S.D. dependent var 0.044401 

S.E. of regression 0.034937     Akaike info criterion 
-

3.606826 

Sum squared resid 0.052484     Schwarz criterion 
-

2.870880 

Log likelihood 139.2219     Hannan-Quinn criter. 
-

3.316448 
F-statistic 2.874839     Durbin-Watson stat 1.839927 
Prob(F-statistic) 0.001661  

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan probability F-statistic yang 

kurang dari probabilitas α = 0.05 yaitu sebesar 0.001661< 0.05 maka H05 ditolak 

sehingga kesimpulannya bahwa variabel independen LNTA, ROA, DR, dan CR 
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secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen ETR. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ha5 diterima. 

 

4.2.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi 

merupakan ukuran baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Berdasarkan 

tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.380875 atau 

sebesar 38.0875%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (LNTA), 

profitabilitas (ROA), leverage (DR), dan likuiditas (CR) mampu menjelaskan 

pengaruh sebesar 38.0875% terhadap agresivitas pajak (ETR) dan sisanya sebesar 

61.9125% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian 

ini. 

 

4.3 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan (LNTA) terhadap Agresivitas Pajak 

(ETR) 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang 

seperti sejumlah tenaga kerja, total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar dan 

sebagainya (Trigueros, 2000). Perusahaan besar cenderung memiliki aset, kontrol 

internal, manajemen, dan sumber daya yang lebih baik dari perusahaan kecil. 

Semakin baik pengelolaan akan sumber daya dan manajemen suatu perusahaan maka 
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akan mempengaruhi pengelolaan pajak yang baik pula. Perusahaan besar juga 

cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar dari perusahaan kecil karena 

perusahaan besar cenderung memiliki aset dan total penjualan yang lebih besar yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.10 menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas LNTA yang lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar 

(0.8717 > 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.004039. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Ha1 ditolak artinya variabel ukuran perusahaan (LNTA) 

tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap effective tax rate. 

Hal tersebut tidak menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara ukuran 

perusahaan dengan agresivitas pajak. Tidak signifikannya hubungan antara ukuran 

perusahaan dan agresivitas pajak dapat dilihat dari hasil standar deviasinya yang 

menunjukkan angka yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 1.853458 dan perusahaan 

yang digunakan cenderung merupakan perusahaan besar. Dilihat dari rata-rata ETR 

menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki tarif pajak yang hampir sama 

dengan tarif PPh badan. Menurut political cost theory perusahaan besar cenderung 

menjadi sorotan pemerintah maka dari itu perusahaan besar tidak melakukan 

penghematan akan pajaknya.   

 

4.3.2 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Agresivitas Pajak (ETR) 

`Profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk mengukur keberhasilan 

pendapatan atau operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt et 
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al., 2013). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, dapat mencerminkan 

tingkat efektifitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan dan dapat 

menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

laba atau keuntungan yang dihasilkan juga tinggi, laba yang tinggi menyebabkan 

perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar karena  laba yang 

dihasilkan berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan.  

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas ROA yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0003< 0.05) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0.504687. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha2 tidak 

dapat ditolak artinya variabel ROA (profitabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan 

dan arah yang negatif terhadap effective tax rate yang artinya perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki ETR yang rendah. ETR yang rendah 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak karena perusahaan 

dapat menggunakan perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban 

pajaknya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor et. al 

(2010) dan Ardiansyah dan Zulaikha (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan 

yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi dan yang lebih efektif menghadapi 

beban pajak yang lebih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perusahaan yang 

memiliki keuntungan yang lebih tinggi melakukan perencanaan pajak untuk 

mengurangi beban pajak penghasilan yang membuat tarif pajak efektifnya menjadi 

rendah. Tarif pajak efektif yang rendah menyebabkan perusahaan dengan keuntungan 

yang tinggi lebih melakukan tindakan pajak agresif. 
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4.3.3 Pengaruh Leverage (DR) terhadap Agresivitas Pajak (ETR) 

Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur 

modal suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010). Besar kecilnya jumlah 

utang yang dimiliki suatu perusahaan dapat berdampak pada jumlah pajak yang 

dibayarkan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan dengan utang akan 

menimbulkan beban bunga yang nantinya akan berdampak pada beban pajak 

perusahaan. Semakin besar jumlah utang perusahaan maka laba kena pajak akan 

semakin kecil karena timbulnya beban bunga dari utang, laba kena pajak yang kecil 

akan menyebabkan beban pajak juga kecil. Beban pajak yang kecil menyebabkan 

perusahaan menjadi agresif terhadap pajak. 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas DR yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.7626 < 0.05) dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0.043303. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha3 ditolak artinya 

variabel DR (leverage) tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

ETR. Hasil tersebut berkebalikan dengan hipotesis yang dibuat namun karena nilai 

probabilitas di atas 0.05 maka hipotesis ketiga tidak terbukti. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi tidak selalu dikatakan memiliki 

tujuan untuk mengurangi laba sebelum pajaknya. Menurut Hartadinata dan Tjaraka 

(2013), perusahaan yang berhutang akan selalu dipantau kinerjanya secara 

keseluruhan oleh kreditur dan kreditur akan mensyaratkan banyak hal terkait 

transparansi. Pemantauan yang dilakukan oleh kreditur akan memaksa perusahaan 

untuk melakukan transparansi atas laporan keuangannya yang akan menyebabkan 

perusahaan melaporkan kewajiban perpajakannya secara transparan pula.  
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4.3.4 Pengaruh Likuiditas (CR) terhadap Agresivitas Pajak (ETR) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk 

membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang  tak 

terduga (Weygandt et al., 2013). Perusahaan yang memiliki likuiditas yang bagus 

maka perusahaan tersebut dapat dikatakan akan sanggup untuk menanggung biaya-

biaya jangka pendeknya termasuk biaya beban pajak perusahaan. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki likuiditas yang kurang bagus akan cenderung sulit untuk 

menanggung biaya-biaya jangka pendeknya termasuk biaya beban pajak dan akan 

lebih mempertahankan arus kasnya untuk membiayai biaya jangka pendeknya. Hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak. 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas CR yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.5913 < 0.05) dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0.004450. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha4 ditolak artinya 

variabel CR (likuiditas) tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate. Hal 

tersebut tidak menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara likuiditas dengan 

agresivitas pajak. Tidak signifikannya hubungan antara likuiditas dengan agresivitas 

pajak dapat disebabkan karena tingkat likuiditas perusahaan manufaktur industri 

dasar dan kimia relatif sama. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis statistik deskriptif 

dimana nilai standar deviasi sebesar 1.846004 berada di bawah nilai rata-rata rasio 

lancar sebesar 2.797176. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), nilai standar 
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deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa tingkat 

likuiditas relatif hampir sama. 

 

4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan (LNTA), Profitabilitas (ROA), Leverage 

(DR), danLikuiditas (CR) terhadap Agresivitas Pajak (ETR) 

Berdasarkan hasil uji F diatas, nilai probability F-statistic kurang dari 

probabilitas α = 0.05 yaitu sebesar 0.001661< 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak dengan kata lain Ha5 tidak dapat ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa LNTA (ukuran perusahaan), ROA (profitabilitas), DR 

(leverage), dan CR (likuiditas) jika digunakan secara bersama-sama, maka akan 

mempengaruhi agresivitas pajak. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan (LNTA), profitabilitas (ROA), leverage (DR), dan likuiditas (CR) 

terhadap agresivitas pajak (ETR) perusahaan, terdapat beberapa hal yang bisa 

dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak yang termasuk dalam 

industri manufaktur dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap agresivitas yang telah dilakukan, 
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ditemukan bahwa dari keempat variabel independen hanya terdapat satu variabel 

independen yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu profitabilitas. 

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

memiliki ETR yang rendah. ETR yang rendah menyebabkan perusahaan tersebut 

agresif terhadap pajaknya karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

melalukan usaha untuk menjaga pajak yang dibayarkannya dengan cara perecanaan 

pajak perusahaan. Manajer tetap harus menjaga tarif pajak efektif perusahaan dalam 

standar yang wajar agar tarif ETR tidak terlalu meningkat namun tidak terlalu rendah 

dari yang seharusnya. Manajer yang melakukan perencanaan pajak juga dapat melihat 

rasio benchmarking Direktorat Jendral Pajak. Rasio benchmarking DJP bertujuan 

sebagai pembanding dan dapat digunakan untuk melihat kepatuhan wajib pajak. 

Maka dari itu, manajer harus memantau perencanaan pajak yang dilakukan sudah 

berlebihan atau masih dikatakan dalam batas wajar dengan membandingkan antara 

rasio perusahaan dan rasio benchmarking DJP. 

Dari hasil tersebut Direktorat Jendral Pajak perlu memperhatikan lebih lanjut 

untuk perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi menghasilkan ETR yang lebih rendah karena perusahaan 

tersebut menggunakan perencanaan pajak perusahaan agar pajak perusahaan yang 

dibayarkan tidak terlalu tinggi. Direktorat Jendral Pajak perlu memantau apakah 

perencanaan pajak yang dilakukan masih tergolong ke dalam tindakan yang wajar 

atau melanggar peraturan perpajakan.  
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Menurut hasil regresi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari hasil tersebut 

Direktorat Jendral Pajak tidak perlu memberikan perhatian kepada rasio-rasio 

tersebut karena dari hasil tersebut tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

agresivitas pajak dan rasio-rasio tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur apakah 

perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak atau melakukan usaha untuk 

meminimalkan pajaknya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perumusan masalah 

dalam penelitian ini didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel ukuran perusahaan (LNTA) tidak berpengaruh signifikan agresivitas 

pajak. 

2. Variabel ROA (profitabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan dan arah 

yang negatif terhadap effective tax rate yang artinya perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki ETR yang rendah. ETR yang 

rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak karena 

perusahaan dapat menggunakan perencanaan pajak perusahaan untuk 

meminimalkan beban pajaknya.  

3.  Variabel DR (leverage) tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap ETR.  

4. variabel CR (likuiditas) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak.  

5. Berdasarkan hasil uji F diatas, nilai probability F-statistic kurang dari 

probabilitas α = 0.05 yaitu sebesar 0.001661< 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, 
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leverage, dan likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak dan dengan kata lain 

Ha5 tidak dapat ditolak.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu memberikan perhatian khusus terhadap 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi karena perusahaan 

dengan profitabilitas yang tinggi dapat menggunakan perencanaan pajaknya 

untuk meminimalkan pajaknya. Maka dari itu DJP harus memberikan 

perhatian khusus apakah perencanaan pajak yang digunakan masih dalam 

batas wajar atau sudah tergolong agresif dalam meminimalkan pajaknya. 

2. Bagi manajer atau perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dapat 

melihat dan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio benchmarking 

Direktorat Jendral Pajak agar perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan 

masih dalam kategori yang wajar. 

3. Bagi investor juga dapat membandingkan rasio perusahaan dengan rasio 

benchmarking Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan investasinya. 

Dengan membandingkan rasio benchmarking DJP, investor dapat melihat 

apakah perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif atau tidak 

karena semakin agresif perusahaan dalam pajaknya maka akan mengurangi 

transparansi yang akan merugikan investor. 
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4. Bagi penelitian berikutya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, 

karena masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi 

agresivitas pajak yang belum diteliti misalnya CSR, manajemen laba, 

corporate governance, dan sebagainya. 

5. Proksi yang digunakan dalam meneliti agresivitas pajak hanya menggunakan 

ETR (Effective Tax Rate), sehingga hanya melihat agresivitas pajak hanya 

dari satu sudut pandang. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan 

proksi yang lainnya untuk melihat agresivitas pajak dalam beberapa sudut 

pandang. 

6. Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia, 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor 

perusahaan yang ada untuk meneliti agresivitas pajak. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

Data Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas 

No. Perusahaan TAHUN ETR(Y) LnTA(X1)  ROA(X2) DR(X3) CR(X4) 

1 ARNA 

2011 0.26146 27.44651 0.11539 0.41892 1.01578 
2012 0.25245 27.56633 0.16929 0.35477 1.16623 
2013 0.24862 27.75787 0.20938 0.32306 1.29933 
2014 0.24895 27.86148 0.20780 0.27553 1.60755 

2 TOTO 

2011 0.25562 27.92337 0.16283 0.43225 1.88269 
2012 0.29837 28.05148 0.15496 0.41014 2.15436 
2013 0.26809 28.18845 0.13547 0.40690 2.19498 
2014 0.23064 28.33772 0.14492 0.39269 2.10850 

3 EKAD 

2011 0.25755 26.19382 0.11006 0.37858 1.90369 
2012 0.24479 26.33601 0.13216 0.29908 2.41091 
2013 0.24116 26.56275 0.11482 0.30819 2.32871 
2014 0.30595 26.74271 0.09908 0.33585 2.32960 

4 SRSN 

2011 0.29054 26.61265 0.06641 0.30163 3.17481 
2012 0.34178 26.71999 0.04217 0.33052 2.75208 
2013 0.51038 26.76538 0.03801 0.25288 3.28128 
2014 0.51583 26.86174 0.03120 0.29030 2.87101 

5 BTON 

2011 0.21806 25.50000 0.16128 0.22399 3.13757 
2012 0.23554 25.70069 0.17065 0.22000 3.29589 
2013 0.22208 25.89452 0.14695 0.21188 3.63084 
2014 0.20349 25.88323 0.04381 0.15800 5.05539 

6 INAI 

2011 0.13919 27.02273 0.04843 0.80513 1.18943 
2012 0.23691 27.14036 0.03782 0.78894 1.99328 
2013 0.55822 27.36429 0.00655 0.83507 1.23619 
2014 0.32651 27.52264 0.02458 0.83746 1.08238 

7 LION 

2011 0.21816 26.62540 0.14361 0.17428 7.03300 
2012 0.17634 26.79515 0.19694 0.14226 9.32754 
2013 0.23834 26.93501 0.12989 0.16604 6.72886 
2014 0.22044 27.12037 0.08166 0.26016 3.69466 

8 LMSH 

2011 0.28059 25.30843 0.11118 0.41641 2.33149 
2012 0.08405 25.57957 0.32115 0.24133 4.06741 
2013 0.26005 25.67696 0.10150 0.22040 4.19656 
2014 0.32741 25.66431 0.05291 0.17128 5.56792 

Pengaruh Ukuran..., Annisa Rahmah, Ak.-IBS, 2015



94 

 

9 PICO 

2011 0.24583 27.05448 0.02248 0.66554 1.16250 
2012 0.26499 27.11118 0.01873 0.66514 1.24142 
2013 0.26443 27.15524 0.02485 0.65395 1.31349 
2014 0.20975 27.16362 0.02578 0.63120 1.65851 

10 CPIN 

2011 0.20577 29.81124 0.26700 0.30048 3.84843 
2012 0.20602 30.14457 0.21710 0.33786 3.31275 
2013 0.26733 30.38609 0.16084 0.36708 3.79232 
2014 0.17099 30.66897 0.08372 0.47545 2.24068 

11 JPFA 

2011 0.23023 29.74322 0.08123 0.54208 1.59107 
2012 0.21270 30.02541 0.09803 0.56545 1.82455 
2013 0.28496 30.33356 0.04295 0.64839 2.06456 
2014 0.29067 30.38662 0.02447 0.66371 1.77146 

12 APLI 

2011 0.13248 26.53651 0.04896 0.35511 1.45427 
2012 0.29482 26.54887 0.01241 0.34005 1.43672 
2013 0.31390 26.43896 0.00620 0.28285 1.84077 
2014 0.42079 26.33320 0.03525 0.17526 2.87901 

13 IGAR 

2011 0.22915 26.59702 0.15558 0.18278 5.77329 
2012 0.24412 26.46737 0.14250 0.22512 4.36352 
2013 0.27686 26.47503 0.11130 0.28278 3.38915 
2014 0.27599 26.58090 0.15690 0.24706 4.12094 

14 TRST 

2011 0.20053 28.36274 0.06987 0.37606 1.40015 
2012 0.23896 28.41407 0.02808 0.38167 1.30332 
2013 0.54564 28.81303 0.01011 0.47571 1.14294 
2014 0.52324 28.81314 0.00922 0.45988 1.23778 

15 ALDO 

2011 0.25166 25.82691 0.05614 0.50261 1.14010 
2012 0.25465 26.09990 0.06682 0.50282 1.30007 
2013 0.25158 26.43197 0.08339 0.53601 1.29972 
2014 0.25319 26.60048 0.05903 0.55321 1.32905 

16 INTP 

2011 0.23505 30.52977 0.19842 0.13318 6.98208 
2012 0.23658 30.75581 0.20933 0.14662 6.02763 
2013 0.24000 30.91220 0.18838 0.13641 6.14807 
2014 0.22322 30.99434 0.18259 0.14195 4.93375 

17 SMCB 

2011 0.30634 30.02441 0.09712 0.31261 1.46584 
2012 0.27870 30.12987 0.11101 0.30821 1.40461 
2013 0.28749 30.33205 0.06393 0.41101 0.63918 
2014 0.33604 30.47566 0.03890 0.49064 0.60169 

18 SMGR 

2011 0.22293 30.60969 0.20117 0.25667 2.64651 
2012 0.21643 30.91115 0.18536 0.31657 1.70590 
2013 0.22630 31.05830 0.17388 0.29192 1.88237 
2014 0.21397 31.16659 0.16243 0.27138 2.19882 

Pengaruh Ukuran..., Annisa Rahmah, Ak.-IBS, 2015



95 

 

LAMPIRAN II 

HASIL ANALISIS DATA 

Hasil Statistik Deskriptif 

Date: 05/29/15   
Time: 02:35      

Sample: 2011 2014     
      
       ETR LNTA ROA DR CR 
      
       Mean  0.247619  27.92921  0.114846  0.371572  2.797176 

 Median  0.245830  27.15524  0.111180  0.330520  2.154360 
 Maximum  0.341780  31.16659  0.321150  0.837460  9.327540 
 Minimum  0.084050  25.30843  0.006200  0.133180  0.601690 
 Std. Dev.  0.044401  1.853458  0.068833  0.175975  1.846004 
 Skewness -0.583282  0.475887  0.428609  0.836093  1.369993 
 Kurtosis  5.011680  1.725014  2.781271  3.034845  4.482202 

      
 Jarque-Bera  14.64594  6.856047  2.119714  7.576345  26.28288 
 Probability  0.000660  0.032451  0.346505  0.022637  0.000002 

      
 Sum  16.09526  1815.399  7.465020  24.15219  181.8164 
 Sum Sq. Dev.  0.126172  219.8597  0.303229  1.981906  218.0948 

      
 Observations  65  65  65  65  65 
 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 65

Mean      -1.87e-17
Median   0.002436
Maximum  0.084385
Minimum -0.094733
Std. Dev.   0.036306
Skewness  -0.509952
Kurtosis   3.580036

Jarque-Bera  3.728416
Probability  0.155019
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 LNTA ROA DR CR 
LNTA  1.000000  0.222058  0.017011 -0.067633 
ROA  0.222058  1.000000 -0.600914  0.453049 
DR  0.017011 -0.600914  1.000000 -0.683663 
CR -0.067633  0.453049 -0.683663  1.000000 

     

Hasil Uji Autokorelasi 

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.584025     Mean dependent var 0.247619 

Adjusted R-squared 0.380875     S.D. dependent var 0.044401 
S.E. of regression 0.034937     Akaike info criterion -3.606826 
Sum squared resid 0.052484     Schwarz criterion -2.870880 
Log likelihood 139.2219     Hannan-Quinn criter. -3.316448 
F-statistic 2.874839     Durbin-Watson stat 1.839927 
Prob(F-statistic) 0.001661    

     
     

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.233007     Prob. F(4,53) 0.3081 

Obs*R-squared 4.937814     Prob. Chi-Square(4) 0.2937 
Scaled explained SS 5.427822     Prob. Chi-Square(4) 0.2461 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/29/15   Time: 02:47   
Sample: 1 65    
Included observations: 58   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001264 0.002403 0.525848 0.6012 

LNTA^2 -1.17E-06 3.21E-06 -0.362717 0.7183 
ROA^2 0.013740 0.017976 0.764313 0.4481 
DR^2 0.004368 0.002192 1.992947 0.0514 
CR^2 -8.57E-07 2.12E-05 -0.040420 0.9679 

     
     R-squared 0.085135     Mean dependent var 0.001364 

Adjusted R-squared 0.016088     S.D. dependent var 0.002233 
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S.E. of regression 0.002215     Akaike info criterion -9.304636 
Sum squared resid 0.000260     Schwarz criterion -9.127012 
Log likelihood 274.8345     Hannan-Quinn criter. -9.235448 
F-statistic 1.233007     Durbin-Watson stat 1.704688 
Prob(F-statistic) 0.308076    

     
     

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.536221 (17,43) 0.1274 

Cross-section Chi-square 30.847878 17 0.0208 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/29/15   Time: 02:36   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 18   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.292955 0.075627 3.873677 0.0003 

LNTA 0.002350 0.002657 0.884460 0.3800 
ROA -0.422114 0.089476 -4.717635 0.0000 
DR -0.116706 0.041024 -2.844840 0.0061 
CR -0.006841 0.003507 -1.950694 0.0558 

     
     R-squared 0.331386     Mean dependent var 0.247619 

Adjusted R-squared 0.286811     S.D. dependent var 0.044401 
S.E. of regression 0.037497     Akaike info criterion -3.655320 
Sum squared resid 0.084360     Schwarz criterion -3.488060 
Log likelihood 123.7979     Hannan-Quinn criter. -3.589325 
F-statistic 7.434454     Durbin-Watson stat 1.319913 
Prob(F-statistic) 0.000062    

     
          

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
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Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 3.123626 4 0.5374 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LNTA -0.004039 0.002446 0.000608 0.7925 

ROA -0.504687 -0.445678 0.007868 0.5059 
DR 0.043303 -0.109725 0.018070 0.2550 
CR 0.004450 -0.005339 0.000051 0.1713 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/29/15   Time: 02:39   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 18   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.389841 0.696407 0.559789 0.5785 

LNTA -0.004039 0.024863 -0.162436 0.8717 
ROA -0.504687 0.128391 -3.930858 0.0003 
DR 0.043303 0.142434 0.304022 0.7626 
CR 0.004450 0.008224 0.541054 0.5913 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.584025     Mean dependent var 0.247619 

Adjusted R-squared 0.380875     S.D. dependent var 0.044401 
S.E. of regression 0.034937     Akaike info criterion -3.606826 
Sum squared resid 0.052484     Schwarz criterion -2.870880 
Log likelihood 139.2219     Hannan-Quinn criter. -3.316448 
F-statistic 2.874839     Durbin-Watson stat 1.839927 
Prob(F-statistic) 0.001661    

     
          

Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: ETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/29/15   Time: 02:39   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
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Cross-sections included: 18   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.389841 0.696407 0.559789 0.5785 

LNTA -0.004039 0.024863 -0.162436 0.8717 
ROA -0.504687 0.128391 -3.930858 0.0003 
DR 0.043303 0.142434 0.304022 0.7626 
CR 0.004450 0.008224 0.541054 0.5913 

     
     

Hasil Uji F 

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.584025     Mean dependent var 0.247619 

Adjusted R-squared 0.380875     S.D. dependent var 0.044401 
S.E. of regression 0.034937     Akaike info criterion -3.606826 
Sum squared resid 0.052484     Schwarz criterion -2.870880 
Log likelihood 139.2219     Hannan-Quinn criter. -3.316448 
F-statistic 2.874839     Durbin-Watson stat 1.839927 
Prob(F-statistic) 0.001661    
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Lampiran IV  

Personal Information 

 

 

 

Annisa Rahmah, S.E                                                           

: 021-77207313                               :081212008919  

 : annisa.rahmah48@yahoo.com 

  : Jl.Raya Kukusan No. 61 Rt 06/008 kelurahan Kukusan, kecamatan Beji-

Depok, 16425 

Sex  : Female 

Date of birth : Jakarta, June 17,1993 

Nationality : Indonesia 

Martial status : Single 

Religion : Moslem    

    

� 2011-2015 : Accounting major at Indonesia Banking School, Jakarta 
� 2008-2011 : SMA Bina Taruna Bangsa (BINTARA) 

 EDUCATIONAL BACKGROUND 
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� 2005-2008 : SMPN 131 Jakarta 
� 1999-2005 : SDN Kukusan 

 

 

 
� 2015  : Basic Treasury & Trade Financing Training PT. BankMandiri   
� 2014  : Leadership training at Rindam Jaya,Condet 
� 2013  : Customer service and Selling Skill training,PT e-DEPRO 
� 2013  : TOEFL at George Manson University 
� 2013  : Basic Activist Training Program Dewan Mahasiswa  

 Indonesia Banking School 
� 2012  : Computerised Accounting at MYOB-Basic 
� 2010  : Preparation for final test at Ganesha Operation,Depok 
� 2007  : English language Course at LBPP LIA, Depok 
� 2003  : Sempoa Indonesia Pratama 

 
 
 
 

� 2013  : Internship at Bank Indonesia Semarang, Central Java 
� 2014  : Internship at Bank Mandiri area Depok, Depok 

 

 

� Capable for operating Microsoft Office tools (MS Word,MS Excel,MS Power 
Point) 

� PC and Internet Literate 

 

 

� Take charge of senior high school event “Pentas Seni (PENSI) dan HUT 
BINTARA” as a decoration, SMA Bina Taruna Bangsa 

� Take charge of HMPS Akuntansi (Himpunan Mahasiswa Program Studi) as 
head of public relation, Indonesia Banking School Jakarta 

� Take charge of campus event “SHISHA.COM (Senior High School 
Accounting Competition)” as funding division, Indonesia Banking School 
Jakarta 

� Take charge of campus event “SHISHA.COM (Senior High School 
Accounting Competition)” as head of administrative division, Indonesia 
Banking School Jakarta 

COURSE AND EDUCATION 

INTERNSHIP EXPERIENCE 

COMPUTER SKILLS  

ORGANISATIONAL SKILL  
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� Take charge of campus event “NBF (National Banking Forum)” as a 
decoration, Indonesia Banking School Jakarta 
 
 
 

 

 

� Invloved in campus event “AGTI (Accounting Goes to IBS)” a seminar event 
to discuss about implementing the accounting standards and the impact of 
financial reporting 

� Invloved in Company Visit IBS at PT Yakult persada and PT Otsuka 
Indonesia as a participiant 

� Invloved in Company Visit IBS at PT Indofood as a participiant 

 

 

ADDITIONAL INFORMATION  
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