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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, 

dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur 

menggunakan ukuran effective tax rates. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2014. Penentuan sampel penelitian 

menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 11 

perusahaan otomotif berdasarkan kriteria tertentu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan dan likuiditas 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.  

 

Kata kunci : ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan agresivitas pajak. 

 

1. PENDAHULUAN  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu sebagai Regulerend 

dan Budgeting. Dalam menjalankan fungsi regulerend, pajak digunakan untuk 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya 

pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup 

konsumtif dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai budgeting, pajak 

haruslah dipungut dengan optimal agar penerimaan pajak dapat meningkat dan 

membiayai pengeluaran Negara maupun daerah (Adisamartha dan Noviari, 2015). 

Menurut Frank dalam Suyanto dan Supramono (2012), agresivitas pajak 

perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan 

perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong 

secara legal (tax aviodance) atau ilegal (tax evasion). Walau tidak semua tindakan yang 
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dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka 

perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. 

Ukuran perusahaan (size) dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

besar kecilnya aset yang dimiliki (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Besar kecilnya 

perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar perusahaan memperoleh pendapatan 

(profitability) perusahaan karena memperoleh pendapatan yang besar juga akan 

mempengaruhi perusahaan dalam memiliki jumlah aset yang lebih besar. Kepemilikan 

aset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau 

mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat 

digunakan untuk menutupi tingkat utang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan 

berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Rodriguez dalam Nugraha dan 

Meiranto, 2015). 

Kondisi keuangan yang diprediksi akan mempengaruhi agrsivitas pajak adalah 

likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban 

jangka pendeknya. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), likuiditas sebuah 

perusahaan diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 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.  

Selain likuiditas, profitabilitas juga dianggap mempengaruhi agresivitas pajak. 

Profotabilitas 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. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian 

dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya 

(Rodriguez dalam Nugraha dan Meiranto, 2015). 

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti faktor apa saja yang 

mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Beberapa faktornya antara lain; ukuran 

perusahaan, likuiditas dan profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan 
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Zulaikha (2014) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan (size) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR) dengan arah negatif dikarenakan 

perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan 

mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan.  

Penelitian mengenai profitabilitas dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) 

menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap effective tax rate (ETR) karena perusahaan yang mempunyai tingkat 

keuntungan tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Sedangkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) profitabilitas berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak karena adanya reformasi perpajakan 

yang dapat dimanfaatkan. 

Beberapa penelitian di atas membuktikan adanya inkonsistensi hasil penelitian 

bahwa ukuran perusahaan, likuiditas dan profotabilitas berpengaruh  terhadap 

agresivitas pajak. Maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai ukuran 

perusahaan, likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak di perushaan otomotif 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan otomotif dipilih karena relatif 

mempunyai beban pajak yang cukup besar sehingga memungkinkan adanya tindakan 

agresivitas pajak. 

 

2. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1  Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak merupakan hal yang umum terjadi di perusahaan- perusahaan 

besar. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi 

keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk 

mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi 

agresif  dalam perpajakan (Chen dalam Suyanto, 2012).  

Agresivitas pajak adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan 

beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau 

tidak tergolong pelanggaran pajak (Frank dalam Hadi, 2014). Menurut Ridha dan 

Martani (2014) agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan 

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas 

penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak. 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). 

Dalam penelitian ini agresivitas pajak diproksikan dengan menggunakan effective tax 

rate (ETR).  

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) effective tax rate (ETR) dapat dihitung dari 

beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban 

pajak kini dan beban pajak tangguhan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

2.2   Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya 

aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat 

juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan 

mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Ardyansah, 2014). 

Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana 

yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk melakukan tax planning yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan tax planning 

dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan 

pemerintah (Ardyansah, 2014). 

Subramanyam dan Wild (2010:241) dalam Tiaras (2015) mendefinisikan 

likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang secara konvensional, ‘jangka pendek’ dianggap periode hingga satu 

tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan 

demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan 

untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
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2.3   Likuiditas  

Menurut Suyanto (2012) likuiditas didefenisikan sebagai kepemilikan sumber 

dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo 

serta kemampuan untuk mebeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio 

likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan 

yang sehat serta dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. 

Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi disebut sebagai perusahaan yang 

likuid. 

Dalam kaitannya dengan pajak, Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan 

bahwa likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang 

baik sehingga perusahaan tersbut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya 

termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. 

 

2.4   Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau 

nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2004 dalam 

Yoehana, 2013). Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Ardyansah (2014) 

profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara 

garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan investasi yang 

dilakukan oleh 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). 

 

2.5   Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Dengan Agresivitas Pajak 

Perusahaan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk perencanaan pajak yang 

baik dengan mempraktikan akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan 
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(Rodriguez dan Arias, 2012 dalam Nugraha, 2015). Perusahaan yang besar mempunyai 

manajemen yang baik biasanya mempunyai konflik perbedaan kepentingan yang lebih 

rendah antara pihak pemegang saham (prinsipal) dan pihak manajemen (Ardyansah, 

2014). Lanis dan Richardson (2007) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa 

semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimiliki 

perusahaan tersebut. 

Size mempunyai arah hipotesis yang negatif terhadap effective tax rate, hal ini 

dikarenakan size (ukuran perusahaan) berhubungan dengan aset. Semakin besar 

perusahaan cenderung mempunyai aset yang besar, aset yang besar ini setiap tahunnya 

akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat 

memperkecil beban pajak yang dibayarkan (Ardyansah, 2014). 

 

2.6   Hubungan Antara Likuiditas Dengan Agresivitas Pajak 

Penelitian yang dilakuka oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) dalam Suyanto 

(2012) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas 

kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan 

penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan 

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

cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi, sedangkan 

perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki agresivitas pajak yang rendah. 

 

2.7   Hubungan Antara Profitabilitas Dengan Agresivitas Pajak 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau 

nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2004 dalam 

Yoehana, 2013). Hubungan antara profitabilitas dan ETR bersifat langsung dan 

signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan 

pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan 

maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Rodriguez 

dan Arias, 2012 dalam Nugraha, 2015). 

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus 

mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Hal itu 

sejalan dengan penelitian Rodiguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa ada 
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hubungan yang positif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan 

effective tax rate (ETR).  

 

2.8   Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan  kerangka  teoritis  diatas,  maka  kerangka  konseptual  dapat  

digambarkan  sebagai  berikut: 

 

 H1 (-) 

      

 H2 (-) 

 

 H3 (+) 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

2.9   Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  rumusan  masalah    

penelitian,  dimana  rumusan  penelitian  dinyatakan  dalam  bentuk  kalimat  atau  

pernyataan.  Dikatakan  sementara  karena  jawaban  yang  diberikan  didasarkan  pada  

fakta-fakta  empiris  yang  diperoleh  melalui  pengumpulan  data.  Jadi,  hipotesis  

dinyatakan  sebagai  jawaban  teoritis  terhadap  rumusan  masalah  penelitian,  belum  

jawaban  empiris  (Sugiyono,  2013:34). 

Berdasarkan uraian diatas  maka  dapat disusun hipotesis  sebagai  berikut:  

H1 = Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. 

H2 = Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. 

H3 = Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

X1 

Likuiditas 

X2 

Profitabilitas 

X3 

Agresivitas Pajak 

(Y) 
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3. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yang bersifat menjelaskan (explanatory research), mengingat penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel berdasarkan hipotesis yang 

bersumber dari teori/fakta untuk selanjutnya akan diuji sebagai penyebab terjadinya 

suatu fenomena (Cooper & Schindler, 2006). 

Dengan desain penelitian ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan 

mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan 

masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan 

laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih 

lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran 

mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri 

otomotif yang terdaftar (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan untuk 

pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Penelitian ini dilakukan dalam empat periode waktu yang berbeda, yaitu periode 

tahun 2011-2014. Jumlah emiten kelompok industri manufaktur otomotif di Bursa Efek 

Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini pada periode penelitian selama 4 

tahun adalah sebanyak 11 perusahaan. Unit observasi dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan tahunan seluruh emiten kelompok industri otomotif yang dijadikan 

sampel dalam penelitian.  

 

4. TEMUAN-TEMUAN 

4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap 

Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil analisis uji f (simultan) menunjukan nilai Fhitung sebesar 3,939 

dengan tingkat signifikansi 0,015. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan (SIZE), likuiditas (LIQ), dan profitabilitas (ROA) secara 

simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi   Volume VIII No. 2 / November / 2016 

69 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, manajemen laba, proporsi 

komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan  terhadap 

tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa 

persamaan regresi yang terbentuk dapat digunakan untuk peramalan. 

 

4.2   Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil analisis uji t (parsial) mempunyai nilai t hitung sebesar -1,650 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,107 dan nilai yang dihasilkan adalah negatif. Hal tersebut 

menunjukan bahwa nilai signifikansi diatas 0,05, maka H0 diterima H1 ditolak. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 

Ukuran perusahaan mempunyai arah yang negatif terhadap agresivitas pajak hal 

ini dikarenakan ukuran perusahaan (size) berhubungan dengan aset. Semakin besar 

perusahaan cenderung mempunyai aset yang besar, aset yang besar ini setiap tahunnya 

akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat 

memperkecil beban pajak yang dibayarkan (Ardyansah, 2014). 

 

4.3   Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil analisis uji t (parsial) mempunyai nilai t hitung sebesar -0,321 dengan nilai 

signifikansi 0,750 dan nilai yang dihasilkan adalah negatif. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi diatas 0,05, maka H0 diterima H1 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas 

pajak. 

Tidak signifikannya hubungan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak 

perusahaan pada penelitian ini dapat disebabkan karena tingkat likuiditas perusahaan 

otomotif relatif sama. Hal ini dapat dibuktikan pada analisa deskriptif dimana rata-rata 

rasio lancar perusahaan sampel adalah 168,0131 dan nilai standar deviasi sebesar 

55,38182. Karena nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata 

mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan sektor otomotif hampir sama. 

Likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan tingginya uang tunai yang 

menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Tapi jika likuiditas terlalu rendah 
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maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan bisa 

berakibat pinjaman modal oleh para kreditur menurun. Maka dari itu ada kemungkinan 

perusahaan-perusahaan sektor otomotif pada sampel penelitian ini menjaga tingkat 

likuiditas pada tingkatan tertentu sehingga tidak ditemukannya pengaruh likuiditas 

terhadap agresivitas pajak perusahaan-perusahaan otomotif. 

 

4.4   Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil analisis uji t (parsial) mempunyai nilai t hitung sebesar -2,730 dengan nilai  

signifikansi 0,009 dan nilai yang dihasilkan adalah negatif. Hal tersebut menunjukan 

bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima H0 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas 

pajak. 

Profitabilitas mempunyai arah negatif terhadap agresivitas pajak yang artinya 

semakin tinggi profitabilitas maka agresivitas pajak pada perusahaan akan semakin 

rendah. Profitabilitas sebuah perusahaan merupakan suatu indikator yang 

mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai hasil akhir 

operasional perusahaan selama periode tertentu. Dan bisa diketahui bahwa perusahaan 

yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu menaati pembayaran 

pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah 

akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan daripada 

harus membayar pajak.   

 

4.5   Koefisien Determinasi  

 Analisis koefisien determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap 

agresivitas pajak. 
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Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi: 

Tabel 1 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,478
a
 ,228 ,170 7,32543 

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, LIQ 

Sumber : data laporan keuangan diolah oleh peneliti 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R
2 

(R square) sebesar 0,228 atau 22,8% 

hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

sebesar 22,8%. Variabel dependen sebesar 22,8% sedangkan sisanya 77,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti corporate social responsibility (CSR), 

manajemen laba, corporate governance, komisaris independen, dan lain-lain. 
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