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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tipe penelitian deskriptif 

verifikatif. Penelitian ini dilakukan pada pusat pengembangan dan pemberdayaan 

pendidik dan tenaga kependidikan ilmu pengetahuan alam di kota Bandung. Penelitian 

ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu data utama yang diambil langsung dari 

observasi, wawancara dan kuesioner yang di isi oleh responden. Pengambilan sampel 

dilakukan secara convenience sampling menggunakan metode sampling dengan jumlah 

sampel 42 responden. Variabel terikat senjangan anggaran, sedangkan variable bebas 

yaitu partisipasi anggaran dan komitmen organisasi. Dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan 

maupun parsial partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap senjangan anggaran.  

 

Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Senjangan Anggaran. 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang 

cukup besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak 

pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan 

lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai 

perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri 

maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tentu menjadi 

keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara 

terutama dari sektor pajak (Nugraha, 2015). 

Waluyo (2011) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa salah satu usaha 

untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan 

menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak 

merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh 

perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai 

macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor 
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pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya 

anggaran APBN.  

Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan 

dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha 

meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga 

dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan 

dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana,2013).  

Perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan 

beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan 

untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan 

perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012). 

 Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah 

suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan 

perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal 

(tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walau tidak semua tindakan yang melanggar 

peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar 

penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif 

terhadap pajak.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). 

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba 

yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan 

dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau 

bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Rodriguez dalam Nugraha dan 

Meiranto, 2015). 

 Faktor lain yang di prediksi dapat menyebabkan agresivitas pajak adalah 

leverage. Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang 

digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio 

leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal 

pinjaman perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan tingkat leverage untuk 

mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & 
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Houston, 2010). Sedangkan Keown (2005) dalam Suyanto (2012) mendefinisikan 

leverage sebagai penggunaan sumber dana yang dimiliki beban tetap (fixed rate of 

return) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya 

tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. 

 Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Salah satu faktor yang menjadi perhatian 

penelitian sebelumnya adalah tingkat profitabilitas perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015), menemukan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan 

karena adanya reformasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan Ardyansyah 

dan Zulaikha (2014), menemukan bahwa profitabilitas mempunyai arah yang negatif 

menunjukan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru 

memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang 

seharusnya tidak dimasukan sebagai objek pajak tetapi dimasukan sebagai objek pajak. 

 Suyanto dan Supramono (2012), menyebutkan bahwa leverage berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, atau dengan kata lain 

adanya pengaruh yang kuat antara leverage perusahaan terhadap tingkat agresivitas 

pajak perusahaan, dimana semakin tinggi leverage maka semakin tinggi agresivitas 

pajak perusahaan.. Hal yang berbeda diungkapkan Tiaras dan Wijaya (2015), yang 

menyatakan bahwa leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa perusahan tidak 

memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak. 

 Beberapa penelitian di atas menandakan adanya inkonsistensi hasil penelitian 

bahwa ukuran perusahaan, likuiditas dan profotabilitas berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai profitabilitas dan leverage 

terhadap agresivitas pajak di perusahaan telekomunikasi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

 

II. LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Agresivitas pajak  

 Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan 

masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar 
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maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan 

meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau 

dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak.  

Menurut Hlaing (2012) agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan 

perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat 

pajak yang efektif. Sementara Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas 

pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spectrum serangkaian perilaku perencanaan 

pajak.  

 Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, et. al. (2011) juga berpendapat bahwa 

agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi 

yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. 

Balakrishnan, et. al. (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak 

ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Demikian juga dengan Jimenez (2008) 

yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas 

pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah.  

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara. Menurut Sari dan Martani 

(2010) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan effective tax rate (ETR), 

cash effective tax rate (CETR), book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP), book-

tax difference desai-Dharmapala (BTD_DD) dan tax planning (TAXPLAN). Lanis dan 

Richardson (2012) menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak dengan alasan 

beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas 

pajak. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam 

perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil 

dari pendapatan sebelum pajak. Untuk penelitian ini peneliti juga menggunakan ETR 

untuk mengukur agresivitas pajak pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

BEI. yang akan dijelaskan berikut ini (Rodiguez dan Arias, 2012) : 

 
 

Slemrod (2004) dalam Balakrishnan et. al.(2011) berpendapat bahwa agresivitas 

pajak merupakan kegiatan spesifik yang mencakup transaksi yang tujuan utamanya 

adalah menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Beban pajak yang ditanggung oleh 

perusahaan memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu diperlukan perencanaan 
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yang baik dan sesuai dengan ketentuan untuk mendorong perusahaan agar dapat 

bersaing dengan perusahaan yang lain (Hidayat dan Junaedi, 2007).  

 

2. 2 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan indikator kinerja yang 

dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yng ditunjukkan dengan 

laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh 

mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena 

manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. 

Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor 

cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Sudana dan Arlindania, 2011 dalam 

Yoehana 2013).  

Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Dalam analisis 

laporan keuangan, ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan 

menghasilkan keuntungan. ROA dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas 

masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan. Aset yang dihitung adalah keseluruhan 

asset yang diperoleh dari modal pribadi maupun modal asing yang telah diubah menjadi 

asset perusahaan dan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan (Pradnyadari, 2015).  

Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitas karena 

ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari 

penggunaan asset perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi 

profitabilitas dalam perusahaan. Kenaikan ROA mengakibatkan kenaikan ETR sehingga 

ROA berpengaruh positif terhadap ETR. Akan tetapi seiring perkembangan jaman dan 

perubahan kebijakan perpajakan, hubungan ROA dan ETR menjadi negative (Gupta dan 

Newberry, 1997).  

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012: 158) return on assets (ROA) adalah 

rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atas aset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk 

mencari rasio return on assets adalah sebagai berikut :  
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2.3 Pengertian Leverage 

Riyanto (2001) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan aset atau dana yang 

penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap. Leverage timbul 

apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. 

Tingkat leverage dapat menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Menurut Yulfaida 

(2012) leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan 

dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan leverage 

yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau 

utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan 

modal sendiri.   

Leverage menggambarkan proporsi hutang jangka panjang terhadap total aset 

yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui keputusan 

pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) 

leverage dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 

 
 

 

Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka kerangka konseptual dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

1. Hı = profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di 

perusahaan telekomunikasi.  

2. H2 = leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di perusahaan 

telekomunikasi. 
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III. METODE PENELITIAN 

Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam 

pelaksanaan dan penelitian ini, objek yang diteliti adalah profitabilitas dan leverage 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berturut-

turut mengeluarkan laporan keuangan selama periode 2009-2013.  

Menurut Sekaran (2006: 173), unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data 

yang dikumpulkan selama tahap analisis dan selanjutnya. Terdapat beberapa unit 

analisis, yaitu individual, pasangan, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Dalam 

penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan organisasi, yaitu 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 

yang bersumber dari www.idx.co.id. 

Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2011: 80) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Sub-Sektor telekomunkasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan keuangan dari 

periode 2009-2013 sebanyak 6 perusahaan.  

 

Tabel 1. Populasi Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 

No Kode Nama Perusahaan 

1 BTEL Bakrie Telecom Tbk 

2 EXCEL XLAxiata Tbk (d.h Exelcomindo Pratama Tbk) 

3 FREN Smartfren Telecom Tbk (d.h Mobile-8 Telecom Tbk) 

4 INVS Inovisi Infracom Tbk 

5 ISAT Indosat Tbk d.h Indonesian Satellite Corporation (Persero) Tbk 

6 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu metode penarikan sampel berdasarkan syarat dan kriteria yang 

ditentukan agar memperoleh data yang diinginkan. 
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Pemilihan sampel yang akan diteliti berdasarkan semua perusahaan sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria sebagai 

berikut :  

1. Perusahaan yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

tahun 2009-2013. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan pada tiap tahun selama periode 

pengamatan serta memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel 

yang dibutuhkan.  

3. Tidak mengalami kerugian selama kurun waktu penelitian.  

4. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya 

selama tahun penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

dokumentasi, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan melalui pengumpulan 

informasi mengenai laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2013, serta teori-teori dan 

pendapat-pendapat mengenai permasalahan yang diteliti berasal dari buku-buku, jurnal-

jurnal, dan hasil browsing melalui internet yang berfungsi untuk menghitung variabel 

dependen maupun independen. 

Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder, yaitu penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

pihak lain) yang umunya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan 

(Indriantoro dan Supomo, 1999).  

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk pengaruh variabel X1 dan X2 

terhadap Y menggunakan panel data. Berdasarkan penentuan sampel yang telah 

ditentukan sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggabungkan data time series yaitu sebanyak 5 tahun dari tahun 2009 sampai 2013 

dan cross section sebanyak 3 perusahaan. 
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IV. TEMUAN-TEMUAN 

 

4.1 Uji Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

ada tidaknya pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel bebas digunakan analis regresi berganda. 

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut :  

 

 Uji Regresi Berganda  

Menurut Sugiyono (2009: 275),analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, 

bila meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau 

lebih variabel independen dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).  

Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan 

persamaan regresi berganda sebagai berikut :  

Y = a + X1ROA + X2DR + e 

Keterangan :  

Y  = Agresivitas pajak  

a  = Konstanta  

X1, X2, X3  = Koefisien regresi berganda  

ROA  = Profitabilitas  

DR  = Leverage 

e   = Error term  

 

Hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang ditetapkan dan akan diuji secara 

korelasi dalam penelitian ini adalah : 

1. H0 : β = 0, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen.  

H1 : β ≠ 0, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

2. H0 : β > 0, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen secara positif.  

H0 : β < 0, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen secara negatif. 
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Uji Parsial (uji – t)  

Menurut Ghozali (2007) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

satu variabel independen secara individual apakah mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 

5% (α = 0,05). Kriteria pengujian t adalah sebagai berikut :  

a. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima yang 

artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.  

b. Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak yang 

artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

Uji Simultan (uji – F)  

Menurut Ghozali (2007) uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat 

nilai signifikansi F. Tingkat pengujian F adalah sebagai berikut :  

a. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima yang 

artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

b. Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak yang 

artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

 

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi R
2
 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R
2
 menyatakan koefisien 

determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi 

dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R
2
) yang nilainya antara 0 sampai 

dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen. Sedangkan untuk R
2
 bertujuan untuk seberapa jauh kemapuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. R
2
 menyatakan bahwa koefisien determinasi 

atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2007).  
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Formulasi koefisien determinasi adalah sebagai berikut:  

Kd = R²x 100%  

Dimana:  

Kd  : Koefisien Determinasi  

R : Koefisien Korelasi 

 

 

Berikut nama-nama perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang telah memenuhi kriteria dan menjadi sampel dalam penelitian ini : 

Tabel 3. Daftar Sampel Perusahaan Telekomunikasi Tahun 2010-2014 
Sumber : Bursa Efek Indonesia 

  

Berdasarkan proses purposive sampling yang telah dilakukan, maka terdapat 3 

perusahaan dari kelompok perusahaan telekomunikasi yang menjadi objek penelitian. 

Dari proses purposive sampling diperoleh 15 sampel yang akan diolah untuk menguji 

variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ditunjukkan dengan tabel sebagai 

berikut. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi Return On Asset (ROA). 

Return On Assets merupakan hasil pembagian antara laba sebelum pajak dengan total 

aset perusahaan. Berikut ini hasil perhitungan return on Assets pada perusahaan-

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.  

Tabel 4. Intepretasi Return On Asset 

Interval ROA Tingkat Hubungan 

9,2 – 11,64 Sangat Rendah 

11,65 – 14,09 Rendah 

14,10 – 16,54 Sedang 

16,55 -18,89 Tinggi 

No Kode Nama Perusahaan 

1 
EXCEL 

XLAxiata Tbk 

(d.h Exelcomindo Pratama Tbk) 

2 INVS Inovisi Infracom Tbk 

3 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 
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19,00 – 21,40 Sangat Tinggi 

 

Tabel 5. Return On Asset (ROA) perusahaan sektor Telekomunikasi 

periode tahun 2009-2013 

NO Kode 
ROA Rata-

rata 
Keterangan 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 EXCEL 9 14 12 11 3 9,8 
Sangat 

Rendah 

2 INVS 15 11 15 15 7 12,6 Rendah 

3 TLKM 23 21 20 22 21 21,4 Sangat Tinggi 

Nilai Maksimum (Max) 23 21 20 22 21 21,4 

Nilai Minimum (Min) 9 11 12 11 3 9,2 

Rata-rata (Mean) 15,7 15,3 15,7 16 10,3 14,6 

Sumber: data laporan keuangan diolah oleh peneliti  

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perusahaan yang memiliki rata-rata 

Return On Asset tertinggi selama periode 2009-2013 adalah perusahaan 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki Return On Asset sebesar 23% atau 

0.229083. Hal ini menunjukkan dari setiap Rp. 1 asset yang ditanamkan 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. menghasilkan laba sebesar 0,229083. 

Sedangkan untuk rata-rata Return On asset terendah selama periode 2009-2013 

adalah perusahaan PT. XL Axiata Tbk. Sebesar 3% atau 0,0345 nilai tersebut 

menunjukan dari setiap Rp. 1 asset atau dana yang ditanamkan oleh PT. XL Axiata Tbk. 

menghasilkan laba sebesar 0,0345. 

Dan untuk rata-rata pertahun perusahaan yang diteliti, Return On asset tertinggi 

terjadi pada tahun 2009 dan 2011 yaitu sebesar 15,7% atau 0,157. Namun rata-rata 

terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,3% atau 0,103. Yang artinya pada 

tahun 2011 menunjukan bahwa perusahaan telekomunikasi rata-rata setiap Rp. 1 asset 

atau dana yang ditanamkan pada perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 

0,157. Sedangkan untuk tahun 2013 menunjukan bahwa perusahaan telekomunikasi 

perusahaan telekomunikasi rata-rata setiap Rp. 1 asset atau dana yang ditanamkan pada 

perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar Rp. Rp. 0,103. 
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PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki Return On Asset yang tinggi 

dibanding perusahaan lainnya, disebabkan oleh pendapatan sebelum pajak yang tinggi, 

sehingga rasio profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk juga ikut meningkat 

yang membuat total asset pun meningkat. 

 PT. XL Axiata Tbk memiliki Return On Asset yang sangat rendah dibanding 

perusahaan lainnya, disebabkan oleh pendapatan sebelum pajak yang rendah, sehingga 

rasio profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk juga ikut menurun yang membuat 

total asset pun menurun. 

 Berdasarkan tabel serta penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kondisi serta 

perkembangan rasio profitabilitas yang di ukur dengan Return on Assets pada 

perusahaan-perusahaan Sektor Telekomunikasi periode 2009-2013, sebagai berikut:  

 

 

  

Gambar 2. Grafik Perkembangan Return on Assets (ROA) pada perusahaan 

perusahaan Sektor Telekomunikasi periode 2003-2008 

Sumber: data laporan keuangan diolah oleh peneliti 

  

Berdasarkan Gambar 2 diatas, maka dapat terlihat bahwa rasio profitabilitas yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA) pada setiap perusahaan selalu berfluktuatif. 

Dimana terlihat bahwa rasio profitabilitas tertinggi di tahun 2009-2013 dihasilkan oleh 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Ini membuktikan bahwa kinerja perusahaan 
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tersebut dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya adalah lebih besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Rasio profitabilitas terendah 

untuk tahun 2009 dihasilkan oleh PT. XL Axiata Tbk. sedangkan untuk tahun 2010, 

rasio profitabilitas terendah dihasilkan oleh PT.Inovisi Infracom Tbk. untuk tahun 2011-

2013 rasio profitabilitas terendah kembali dihasilkan oleh PT. XL Axiata Tbk. hal ini 

menunjukan bahwa kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dari 

penggunaan aktivanya adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. 

Leverage 

Leverage merupakan hasil pembagian antara total hutang dengan total aset 

perusahaan. Berikut ini hasil perhitungan leverage pada perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. 

 

Tabel 6. Intepretasi Leverage 

Interval Leverage Tingkat Hubungan 

23,2 – 30,56 Sangat Rendah 

30,57 – 37,93 Rendah 

37,94 – 45,30 Sedang 

45,31 – 52,67 Tinggi 

52,68 – 60,00 Sangat Tinggi 

 

Tabel 7. Leverage perusahaan sektor Telekomunikasi 

periode tahun 2009-2013 

NO Kode 
Leverage Rata-

rata 
Keterangan 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 EXCEL 68 57 56 57 62 60 Sangat Tinggi 

2 INVS 37 17 30 21 32 27,4 Sangat Rendah 

3 TLKM 49 43 41 0 39 34,4 Rendah 

Nilai Maksimum (Max) 68 57 56 57 62 60 

Nilai Minimum (Min) 37 17 30 0 32 23,2 

Rata-rata (Mean) 51,3 39 42,3 26 44,3 40,58 

Sumber: data laporan keuangan diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perusahaan yang memiliki rata-rata 

Leverage tertinggi selama periode 2009-2013 adalaah perusahaan PT. XL Axiata Tbk 

memiliki Leverage sebesar 60% atau 0,6 hal ini menunjukan dari setiap Rp. 1 total 

aktiva menjamin hutang sebesar 0,6 pada perusahaan PT. XL Axiata Tbk. 

Sedangkan untuk rata-rata Leverage terendah selama periode 2009-2013 adalah 

perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. memiliki Leverage sebesar 34,4% atau 

0,344 nilai tersebut menunjukan dari setiap Rp. 1 total aktiva menjamin hutang sebesar 

0,344 pada perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Dan untuk rata-rata pertahun perusahaan yang diteliti, Leverage tertinggi terjadi 

pada tahun 2009 yaitu sebesar 51,3% atau 0,513. Namun rata-rata terendah terjadi pada 

tahun 2012 yaitu sebesar 26% atau 0,26. Yang artinya pada tahun 2009 menunjukan 

bahwa perusahaan telekomunikasi rata-rata setiap Rp. 1 total aktiva menjamin hutang 

sebesar 0,513 pada perusahaan. Sedangkan untuk tahun 2012 menunjukan bahwa 

perusahaan telekomunikasi rata-rata setiap Rp. 1 total aktiva menjamin hutang sebesar 

0,26 pada perusahaan.  

PT. XL Axiata Tbk memiliki Leverage yang tinggi dibanding perusahaan lainnya, 

disebabkan oleh total hutang yang besar, sehingga rasio leverage PT. XL Axiata Tbk 

juga ikut meningkat. 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki leverage yang sangat rendah 

dibanding perusahaan lainnya, disebabkan oleh total hutang kecil, sehingga rasio 

leverage PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk juga ikut menurun. 

Berdasarkan tabel serta penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kondisi serta 

perkembangan rasio pada perusahaan-perusahaan Sektor Telekomunikasi periode 2009-

2013, sebagai berikut:  
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Gambar 3. Grafik Perkembangan Leverage pada perusahaan perusahaan Sektor 

Telekomunikasi periode 2003-2008 

Sumber: data laporan keuangan diolah oleh peneliti 

  

Berdasarkan grafik 3 diatas, maka dapat terlihat bahwa rasio leverage yang ukur 

dengan Debt Ratio pada perusahaan selalu berfluktuatif. Dimana terlihat bahwa rasio 

leverage tertinggi pada tahun 2009-2013 dihasilkan oleh PT. XL Axiata Tbk. Ini 

membuktikan selama tahun 2009-2013 perusahaan PT. XL Axiata menggunakan hutang 

yang lebih besar dari pada menggunakan aktiva jika dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki rasio leverage terendah 

untuk tahun 2009-2011 dihasilkan oleh PT. Inovisi Infracom Tbk. sedangkan tahun 

2012, rasio leverage terendah dihasilkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. untuk 

tahun 2013 rasio levergae terendah kembali dihasilkan oleh PT. Inovisi Infracom Tbk. 

ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut menggunakan hutang yang lebih kecil dan 

menggunakan aktiva yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya 

 

Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak merupakan hasil pembagian antara total beban pajak 

penghasilan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Berikut ini hasil perhitungan 

agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini.  
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Tabel 8. Intepretasi Leverage 

Interval Leverage Tingkat Hubungan 

1,4 – 6,4 Sangat Rendah 

6,5 – 11,5 Rendah 

11,6 – 16,6 Sedang 

16,7 – 21,7 Tinggi 

21,8 – 26,4 Sangat Tinggi 

  

Tabel 9. Agresivitas Pajak perusahaan sektor Telekomunikasi 

periode tahun 2009-2013 

 Sumber: data laporan keuangan diolah oleh peneliti 

  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perusahaan yang memiliki rata-rata 

agresivitas tertinggi selama periode 2009-2013 adalah perusahaan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. sebesar 0,26 atau 26%. Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata 

agresivitas pajak terendah selama periode 2009-2013 adalah PT. Inovisi Infracom Tbk. 

sebesar 0,00682 atau 1%. 

Dan untuk rata-rata pertahun perusahaan yang diteliti, agresivitas pajak tertinggi 

terjadi pada tahun 2009 sebesar 29% namun rata-rata terendah terjadi pada tahun 2012 

sebesar 10,5 %. Nilai tersebut dikaitkan dengan profitabilitas dan leverage menunjukan 

bahwa laba perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. 

 

 

NO Kode 
ETR 

Rata-rata Keterangan 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 EXCEL 27 25 27 6 26 22,2 Sangat Tinggi 

2 INVS 1 1 1 1 3 1,4 Sangat Rendah 

3 TLKM 29 26 26 24 25 26 Sangat Tinggi 

Nilai Maksimum (Max) 29 26 27 24 26 26,4 

Nilai Minimum (Min) 1 1 1 1 3 1,4 

Rata-rata (Mean) 19 17,3 18 10,3 18 16,52 
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Analisis Korelasi 

Analisis korelasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

antara profitabilitas, leverage dan agresivitas pajak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, 

nilai semakin mendekati 1 berarti pengaruh yang terjadi semakin kuat. Sedangkan jika 

nilai 0 maka pengaruhnya semakin rendah. 

Menurut Sugiyono (2013), pedoman untuk memberikan interpretasi koefisisen 

korelasi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 10. Intepretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Adapun nilai koefisien korelasi dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

 

Tabel 11. Koefisien Korelasi 

Correlations 

 Profitabilita

s 

Leverage Agresivita

s 

Profitabilita

s 

Pearson 

Correlation 

1 -,385 ,298 

Sig. (2-tailed)  ,156 ,281 

N 15 15 15 

Leverage 

Pearson 

Correlation 

-,385 1 ,451 

Sig. (2-tailed) ,156  ,092 

N 15 15 15 

Agresivitas 

Pearson 

Correlation 

,298 ,451 1 

Sig. (2-tailed) ,281 ,092  

N 15 15 15 

 Sumber : data laporan keuangan diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien profitabilitas terhadap agresivitas pajak 

sebesar 0,298 artinya bahwa variabel profitabilitas memiliki tingkat hubungan yang 

rendah terhadap agresivitas pajak karena nilai R lebih dari 0. Nilai koefisien levergage 

terhadap agresivitas pajak sebesar 0,451 yang mempunyai arti bahwa variabel leverage 

memiliki tingkat hubungan yang sedang terhadap agresivitas pajak, karena nilai R 

mendekati angka 1. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Dari hasil penelitian panel data sampel perusahan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 sampai 2013 maka diperoleh variabel 

independen yaitu profitabilitas dan leverage untuk menguji pengaruhnya terhadap 

agresivitas pajak yang digunakan adalah regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan :  

Y  = Agresivitas pajak  

a  = Konstanta  

b1, b2, b3  = Koefisien regresi berganda  

X1  = Profitabilitas  

X2  = Leverage 

e   = Error term  

 Setelah diolah, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 12. Persamaan Regresi Linear Berganda 

Sumber : data laporan keuangan diolah oleh peneliti 

  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -17,890 11,129  -1,608 ,134 

Profitabilita

s 

1,142 ,473 ,554 2,417 ,032 

Leverage ,437 ,151 ,664 2,900 ,013 

a. Dependent Variable: Agresivitas 
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Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y = -17,890 + 1,142 Profitabilitas + 0,437 leverage + e 

Hasil dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien sebesar -17,890 hal ini menunjukan bahwa nilai variable 

Profitabilitas dan Leverage dianggap konstan mempengaruhi variabel perubahan 

agresivitas pajak jika mengalami pertumbuhan sebesar -17,980. 

2. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar 1,142 artinya nilai koefisien yang 

positif menunjukan nilai profitabilitas sebesar 1 maka akan mengalami tindakan 

agresivitas pajak sebesar 1,142. 

3. Nilai koefisien regresi leverage sebesar 0,437 artinya perubahan nilai leverage 

sebesar 1 maka akan mengalami tindakan agresivitas pajak sebesar 0,437. 

 

Uji Hipotesis Pengujian Parsial (Uji-t) 

Hipotesis statistik yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Profitabilitas (X1) terhadap agresivitas pajak (Y) 

H0 : X1 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Profitabilitas (X1) 

terhadap agresivitas pajak (Y) 

H1 : X1 ≠ 0, terdapat pengaruh signifikan dari Profitabilitas (X1) terhadap 

agresivitas pajak (Y) 

2. Leverage (X2) terhadap agresivitas pajak (Y) 

H0 : X2 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Leverage (X2) terhadap 

agresivitas pajak (Y) 

H1 : X2 ≠ 0, terdapat pengaruh signifikan dari Leverage (X2) terhadap agresivitas 

pajak (Y) 
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Tabel 13. Hasil Uji Statistik t  

Sumber : data laporan keuangan diolah oleh peneliti 

Berdasarkan tabel diatas uji hipotesis secara parsial dapat diperoleh informasi 

sebagai berikut : 

1. Profitabilitas mempunyai nilai t hitung sebesar 2,417 dengan nilai signifikan 

sebesar 0,032 dan nilai yang dihasilkan adalah positif . hal tersebut menunjukan 

bahwa nilai signifikan diatas 0,05, maka H0 ditolak H1 diterima. Jika dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 

2. Leverage mempunyai nilai t hitung 2,9 dengan nilai signifikan sebesar 0,013 atau 

dibawah o,o5 dan nilai yang dihasilkan adalah positif, maka H0 ditolak H1 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial leverage berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 

 

Koefisien Determinasi 

 Analisis koefisien determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak. 

 Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi : 

Tabel 14. Koefisien Determinasi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -17,890 11,129  -1,608 ,134 

Profitabilita

s 

1,142 ,473 ,554 2,417 ,032 

Leverage ,437 ,151 ,664 2,900 ,013 

a. Dependent Variable: Agresivitas 

                                         Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,681
a
 ,464 ,375 9,688 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Profitabilitas 

Sumber : data laporan keuangan oleh peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R² (R square) sebesar 0,464 atau 46,4% 

hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

sebesar 46,4%. Variabel dependen sebesar 46,4% sedangkan sisanya 53,6% dipengaruhi 

oleh variabel lain seperti likuiditas, rentabilitas dan lain-lain. 

 

Pembahasan 

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dari data sampel perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013, dapat 

diketahui dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil analisis uji F (simultan) menunjukan nilai F hitung sebesar 

5,196 dengan tingkat signifikan sebesar 0,024. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel profitabilitas dan leverage secara simultan berpengaruh dan signifikan 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil analisis uji T (parsial) profitabilitas mempunyai nilai t hitung sebesar 2,417 

dengan nilai signifikan sebesar 0,032 dan nilai yang dihasilkan adalah positif . hal 

tersebut menunjukan bahwa nilai signifikan diatas 0,05, maka H0 ditolak H1 diterima. 

Jika dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2013. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan 

ETR bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh cenderung 

berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan. Sehingga semakin besar keuntungan 

yang diperoleh maka akan semakin tinggi juga beban pajak yang harus di tanggung 

perusahaan. 
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Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil analisis uji T (parsial) Leverage mempunyai nilai t hitung 2,9 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,013 atau dibawah 0,05 dan nilai yang dihasilkan adalah positif, 

maka H0 ditolak H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial leverage (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-

2013. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto 

dan Supramono (2012) dengan hasil leverage berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi 

akan mendapatkan intensif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki 

beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang 

perusahaan.  

 

Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisir ke lingkup yang lebih luas. 

2. Terbatasnya jumlah sampel penelitian karena dilakukan selama lima tahun periode 

2009-2013. 

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu 

profitabilitas dan leverage. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan proksi effectivetax rate (ETR) untuk menghitung 

agresivitas pajak. 
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