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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Profil Tempat Penelitian 

Profil tempat penelitian merupakan perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. 

Jumlah populasi perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2018 sebanyak 56 perusahaan. Jumlah 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan. 

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

Bab ini akan membahas hasil dari analisis data berdasarkan jumlah 

pengamatan dan pengukuran dari sejumlah variabel yang digunakan dalam 

model regresi yang membahas mengenai hasil uji deskriptif, uji asumsi klasik, 

uji chow, uji hausman, hasil estimasi data panel, nilai koefesien determinasi 

yang dihasilkan dan memberikan hasil hipotesis mengenai variabel penelitian. 

Adapun varibel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen yaitu Agresivitas Pajak dan variabel independen terdiri dari 2 

variabel yaitu Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DAR). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi tahun 2016-2018. Data tersebut diolah dengan menggunakan 

software Eviews 10 yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

5.2.1 Gambaran Umum Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, Leverage, dan 

Agresivitas Pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas 

Pajak dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas dan 
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Leverage. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursfa Efek Indonesia  pada tahun 2016-

2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 16 perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi. Rincian perusahaan yang dapat dijadikan 

sampel penelitian termuat dalam tabel 5.1 berikut ini: 

Tabel 5.1 

Daftar Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

2 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

3 DLTA Delta Djakarta Tbk. 

4 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

5 GGRM Gudang Garam Tbk. 

6 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 

7 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

8 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 

9 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

10 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

11 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

12 TCID Mandom Indonesia Tbk. 

13 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 

14 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Tra 

15 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

16 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah kembali) 

5.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Data 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap enam belas perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 



59 
 

 
 

tahun 2016-2018, didapatkan statistik deskriptif data yang meliputi mean, 

median, maksimum, minimum dan standar deviasi dari variabel-variabel 

perhitungan. 

a. Analisis Statistik Deskriptif Profitabilitas 

Berdasarkan data profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2018 dapat dilihat perkembangan nilai ROA sebagai berikut: 

Tabel 5.2 

Data Profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 

No Kode Perusahaan 
Profitabilitas (ROA) 

2016 2017 2018 

1 BUDI 0.01317 0.01554 0.01487 

2 CEKA 0.17511 0.07713 0.07926 

3 DLTA 0.21248 0.20865 0.22194 

4 DVLA 0.09931 0.09888 0.11924 

5 GGRM 0.10600 0.11617 0.11278 

6 HMSP 0.30023 0.29370 0.29051 

7 INDF 0.05905 0.05851 0.05140 

8 KAEF 0.05888 0.05441 0.04247 

9 KLBF 0.15440 0.14764 0.13762 

10 MLBI 0.43170 0.52670 0.42388 

11 ROTI 0.09583 0.02969 0.02894 

12 TCID 0.07417 0.07584 0.07077 

13 TSPC 0.08283 0.07496 0.06866 

14 ULTJ 0.16744 0.13721 0.12628 

15 UNVR 0.38163 0.37049 0.46660 

16 WIIM 0.07852 0.03312 0.04173 

Rata-rata 0.15567 0.14492 0.14356 

Nilai Tertinggi 0.43170 0.52670 0.46660 
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Tabel 5.2 (Lanjutan) 

Nilai Terendah 0.01317 0.01554 0.01487 

Median 0.10266 0.08801 0.09602 

Standar Deviasi 0.12056 0.14102 0.13817 

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan (data diolah kembali) 

Nilai rata-rata Profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

secara keseluruhan cenderung menurun. 

 

Gambar 5.1 

Rata-rata Data Profitabilitas (ROA) perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-

2018 
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mampu untuk membayar pajak. Nilai tertinggi dari tahun 2016-2018 adalah 

sebesar 0.52670 pada perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk yang artinya 
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yang tinggi profitabilitasnya memiliki motivasi untuk melakukan agresivitas 

pajak, karena pajak yang harus dibayar perusahaan akan sesuai dengan 

kewajaran atas laba yang diperoleh perusahaan sehingga dinilai memberatkan 

perusahaan. Nilai terendah sebesar 0.01317 pada perusahaan Budi Starch & 

Sweetener Tbk yang artinya perusahaan tersebut memiliki perolehan laba yang 

kecil, dan tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak. 

Rata-rata profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi tahun 2016-2018 secara keseluruhan menurun dan 

secara keseluruhan berada di kisaran 0,11 atau 11% dari total aset yang 

dimiliki perusahaaan, tetapi menurunnya profitabilitas dapat memicu 

perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak maupun sebagai 

indikasi bahwa penurunan laba pada perusahaan terjadi akibat dari tindakan 

pajak agresif yang dilakukan perusahaan. 

b. Analisis Statistik Leverage 

Berdasarkan data leverage (DAR) pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 

dapat dilihat perkembangan nilai Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Data Leverage (DAR) pada Perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

No Kode Perusahaan 
Leverage (DAR) 

2016 2017 2018 

1 BUDI 0.60264 0.59356 0.63852 

2 CEKA 0.37732 0.35182 0.16451 

3 DLTA 0.15480 0.14632 0.15711 

4 DVLA 0.29502 0.31970 0.28676 

5 GGRM 0.37151 0.36807 0.34681 

6 HMSP 0.19604 0.20927 0.24128 

7 INDF 0.46527 0.46831 0.48293 

8 KAEF 0.50756 0.57801 0.64521 
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Tabel 5.3 (Lanjutan) 

No Kode Perusahaan 
Leverage (DAR) 

2016 2017 2018 

9 KLBF 0.18141 0.16383 0.15715 

10 MLBI 0.63929 0.57575 0.59594 

11 ROTI 0.50585 0.38150 0.33613 

12 TCID 0.18395 0.21318 0.19331 

13 TSPC 0.29617 0.31647 0.30967 

14 ULTJ 0.17691 0.18859 0.14056 

15 UNVR 0.71908 0.72637 0.61184 

16 WIIM 0.26783 0.20202 0.19938 

Rata-rata 0.37129 0.36267 0.34419 

Nilai Tertinggi 0.71908 0.72637 0.64521 

Nilai Terendah 0.15480 0.14632 0.14056 

Median 0.33384 0.33576 0.29822 

Standar Deviasi 0.18267 0.17914 0.18870 

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan 

Nilai rata-rata Leverage (DAR) pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

secara keseluruhan cenderung menurun. Berdasarkan data yang tersedia pada 

tabel 5.3 nilai rata-rata pada tahun 2016 sebesar 0,31729 kemudian terjadi 

peningkatan pada tahun 2017 yang memiliki nilai rata-rata 0,36267 kemudian 

terjadi penuruan pada tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 0,34419. Maka 

dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada rata-rata leverage dengan 

menggunakan proksi DAR (Debt to Asset Ratio). Maka rata-rata data leverage 

pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dapat digambarkan melalui gambar 

5.2 sebagai berikut: 
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Gambar 5.2 

Rata-rata Data Leverage (DAR) perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

Dari data pada tabel 5.3 menunjukan perkembangan leverage yang 

dicapai perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2016-2018.  
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agresif dalam pajak. Nilai terendah sebesar 0.14056 pada perusahaan Ultra 

Jaya Milk Industry Tbk yang artinya tingkat leverage yang rendah berasal dari 

utang yang rendah. 

Rata-rata leverage yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi tahun 2016-2018 secara keseluruhan menurun dan secara 

keseluruhan berada di kisaran 0,34 atau 34% total utang yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

c. Analisis Statistik Deskriptif Agresivitas Pajak 

Berdasarkan data agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 

dapat di lihat perkembangan nilai Agresivitas Pajaknya sebagai berikut: 
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Tabel 5.4 

Data Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur sektor brang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

No Kode Perusahaan 
Agresivitas Pajak 

2016 2017 2018 

1 BUDI 0.26893 0.25116 0.29693 

2 CEKA 0.12641 0.24983 0.24916 

3 DLTA 0.22180 0.24183 0.23370 

4 DVLA 0.29071 0.28255 0.26459 

5 GGRM 0.25287 0.25690 0.25633 

6 HMSP 0.24979 0.25003 0.24624 

7 INDF 0.34295 0.32819 0.33371 

8 KAEF 0.29091 0.26240 0.30453 

9 KLBF 0.23949 0.24310 0.24472 

10 MLBI 0.25607 0.25727 0.26742 

11 ROTI 0.24265 0.27281 0.31971 

12 TCID 0.26827 0.26311 0.26245 

13 TSPC 0.24127 0.25098 0.25742 

14 ULTJ 0.23878 0.30651 0.26070 

15 UNVR 0.25446 0.25258 0.25245 

16 WIIM 0.22225 0.25511 0.27693 

Rata-rata 0.25048 0.26402   0.27044 

Nilai Tertinggi 0.34295 0.32819 0.33371 

Nilai Terendah 0.12641 0.24183 0.23370 

Median 0.25133 0.25601 0.26157 

Standar Deviasi 0.04467 0.02355 0.02861 

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan (data diolah kembali) 

Nilai rata-rata agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 

secara keseluruhan berfluktiatif tetapi cenderung meningkat. 
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Gambar 5.3 

Rata-rata Data Agresivitas Pajak (ETR) Perusahaan manufaktur sektor 

brang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-

2018 
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sehingga akan menghambat perkembangan perusahaan dalam melakukan 

bisnis. 

5.2.3 Analisis Regresi Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DAR) terhadap 

Agresivitas Pajak. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel. Data 

yang digunakan dalam membentuk model regresi pada penelitian ini adalah 

panel data yaitu gabungan antara 3 periode data time series dan 16 data 

crossectional. 

5.2.3.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi yang 

dipilih antara pool atau common effects (regresi biasa) atau model panel (Fixed 

Effect Model) (FEM). Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

H0: Pooled Least Square (PLS) 

H1: Fixed Effect Model (FEM) 

Hasil uji chow dan keputusan yang dibuat berdasarkan uji chow dengan 

pengolahan Eviews ver 10 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Chow 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.380631 (15,30) 0.0000 

Cross-section Chi-square 68.773251 15 0.0000 
     
     Sumber: Output Eviews 10 

Nilai F hitung hasil chow-test sebesar 6,380631 dengan probability = 

0,0000. Nilai tabel uji F dengan derajat bebas (db) : 15 dan 30 diperoleh 

sebesar 2,25 Hasil uji menunjukan nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel 

dan juga dapat dilihat dari signifikan (prob) = 0,0000 lebih kecil dari 0,05 

maka hasil uji menolak H0 sehingga dapat disimpulkan model regresi data 
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panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dari pada 

model Random Effect Model (REM) atau Common Effect Model (CEM). 

2. Uji Langrange Multiplier (LM) 

Uji Langrange Multiplier (LM) dilakukan untuk menentukan model 

estimasi regresi yang dipilih antara pool atau common effect model (CEM) 

atau random effect model (REM). Hipotesis uji Langrange Multiplier (LM) 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Pooled Least Square (PLS) 

H1 : Random Effect Model (REM) 

Hasil dan keputusan yang dibuat berdasarkan uji Langrange Multiplier 

(LM) dengan pengolahan Eviews ver 10 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 5.6 

Hasil Uji Langrange Multiplier (LM) 

Lagrange multiplier (LM) test for panel data 
Date: 01/14/20   Time: 15:01  
Sample: 2016 2018   
Total panel observations: 48  
Probability in ()   
    
    Null (no rand. effect) Cross-section Period Both 
Alternative One-sided One-sided  
    
    Breusch-Pagan  5.043056  0.105416  5.148472 
 (0.0247) (0.7454) (0.0233) 
Honda  2.245675  0.324678  1.817514 
 (0.0124) (0.3727) (0.0346) 
King-Wu  2.245675  0.324678  1.075242 
 (0.0124) (0.3727) (0.1411) 
GHM -- --  5.148472 
 -- -- (0.0307) 
    
    

Sumber: Output Eviews 10 

Untuk model regresi yang digunakan diperoleh nilai prob (p-value) 

untuk uji Breusch-Pagan-Cross-section sebesar 0,0247 lebih kecil dari 0,05, 

maka hasil uji menolak H0  sehingga model mengikuti data panel Random 

Effect Model  (REM). 
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Diperoleh nilai Breusch-Pagan-Both sebesar 5.148472 dengan 

probability = 0,0233. Nilai signifikasi (prob) = 0,0233 lebih kecil dari 0,05 

maka hasil uji menolah H0 sehingga dapat disimpulkan model regresi data 

panel dengan pendekatan Fix Effect Model (FEM) lebih baik daripada model 

pool atau common effect model (CEM). 

3. Hausman Test 

Hasil tahapan uji chow dan uji langrange multiplier (LM) menunjukkan 

model panel lebih baik dari pool (common model) untuk data yang digunakan. 

Selanjutnya untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau metode 

Random Effect Model (REM) yang lebih sesuai dalam data panel yang 

digunakan dilakukan uuji statistik menggunakan uji hausman. 

Hipotesis dalam uji hausman adalah sebagai berikut: 

H0: Random Effect Model 

H1: Fixed Effect Model 

Tabel 5.7 

Hasil Uji  Hausman 

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 24.060181 2 0.0000 
     
     Sumber: Output Eviews 10 

Hasil perhitungan nilai statistik uji Chi-Sq. Statisik (x2 (chi-square) pada 

tabel di atas diperoleh sebesar 24.060181 dengan probability = 0,0000. hasil  

menunjukan f hitung lebih besar dari f tabel dan juga dapat dilihat dari 

signifikan (prob) = 0.0000 lebih kecil dari 0,05 maka hasil uji menolak H0 

sehingga dapat disimpulkan model regresi data panel menggunakan Fixed 

Effect Model (FEM). 

5.2.3.2 Hasil Model Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil  uji-uji yang telah dijelaskan yang terdiri dari uji 

chow, uji langrange multiplier, dan uji hausman, persamaan regresi data panel 



69 
 

 
 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Fixed Effect Model 

(FEM). Hasil model regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model 

yang diperoleh untuk data Profitabiltias (ROA) dan Leverage (DAR) terhadap 

Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.8 

Hasil Model Regresi Data Panel 

Dependent Variable: ETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/14/19   Time: 09:53   
Sample: 2016 2018   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 16   
Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.400633 0.029213 13.71431 0.0000 

ROA -0.507214 0.120952 -4.193505 0.0002 
DAR -0.177796 0.070756 -2.512796 0.0176 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.805678     Mean dependent var 0.261645 

Adjusted R-squared 0.695562     S.D. dependent var 0.033849 
S.E. of regression 0.018677     Akaike info criterion -4.843099 
Sum squared resid 0.010464     Schwarz criterion -4.141398 
Log likelihood 134.2344     Hannan-Quinn criter. -4.577925 
F-statistic 7.316636     Durbin-Watson stat 3.582114 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     

Sumber: Output Eviews 10 

Berdasarkan hasil estimasi Fix Effect Model diatas dapat dituliskan hasil 

persamaan regresi sebagai berikut: 

1. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh konstanta (intersept) sebesar 

0,400633. tanpa dipengaruhi faktor apapun atau dengan kata lain jika nilai variabel 

independen Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DAR) konstan (nol) maka nilai 

ETR pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) adalah sebesar 0,400633. 

2. Koefisien regresi Profitabilitas (X1) sebesar -0,507214. Jika Profitabilitas (ROA) 

meningkat sebesar 1%, maka nilai dari ETR pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) akan berkurang 
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sebesar -0,507214. Yang artinya tingkat agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi mengalami peningkatan. 

3. Koefisien regresi Leverage (X2) sebesar -0,177796. Jika Leverage (DAR) 

meningkat sebesar 1%, maka nilai ETR pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berkurang 

sebesar -0,177796. Yang artinya tingkat agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor brang konsumsi mengalami peningkatan. 

5.2.3.3 Hasil Uji Asumsi Regresi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model yang diteliti dilakukan dengan menggunakan uji 

Jarque-Bera dengan membandingkan nilai Jarque-Bera dengan nilai Chi-Square atau 

nilai p-value  Tujuannya untuk menguji normalitas data residual hasil taksiran model 

regresi apakah berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis uji normalitas untuk model 

yang diteliti adalah sebagai berikut: 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai statistik Jarque-Bera > nilai Chi-Square atau nilai p-value dari Jarque-

Bera < α = 5% maka H0 ditolak atau data tidak berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan nilai Jarque-Bera dari model regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 5.4 
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Sumber: Output Eviews Ver 10 
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Hasil uji normalitas taksiran model regresi yang diperoleh menggunakan 

uji Jarque-Bera berdasarkan gambar 5.4 Menunjukan model regresi penelitian 

ini berdistribusi normal. Nilai Jarque-Bera sebesar 2,088717 dengan 

signifikansi = 0,351918. Nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh 

sebesar 0,351918 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05) maka dapat 

disimpulkan H0 diterima yang berarti data residual dalam model regresi 

penelitian berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi 

yang memiliki masalah kolinearitas (multikolinearitas) atau tidak menghitung 

nilai Tolerante dan Variante Inflation Factor (TOL and VIF). Uji 

multikolinearitas untuk model regresi yang diteliti dengan menggunakan 

pendekatan nilai Variance Inflation Vactiors (VIF). Hasil pengujian 

multikolinearitas untuk variabel independen dalam model regresi yang 

diperoleh terlihat pada tabel 5.9  berikut: 

Tabel 5.9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors  

Date: 01/13/20   Time: 13:38  

Sample: 1 48   

Included observations: 48  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  1117410.  5.504330  NA 

ROA  0.001294  2.464939  1.067806 

DAR  0.000684  5.417398  1.067806 
    
    

Sumber : Output Eviews 10 

Hasil uji multikolinearitas dengan pendekatan nilai Variance Inflation 

Factors (VIF) menunjukan bahwa antar variabel independen yang digunakan 

dalam persamaan regresi memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 maka 

tidak ada korelasi yang kuat. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas pada model regresi terjadi karena varians dari setiap 

error term tidak konstan yang menjadikan penaksiran tidak lagi efisien karena 

varians tidak minimum. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada 

tidaknya masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini 

menggunakan uji White. 

Uji White heteroskedastisitas mengikuti hipotesis sebagai berikut: 

H0: tidak terdapat heteroskedatisitas 

H1: terdapat heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas untuk model regresi pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 5.10 sebagai berikut: 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.642705     Prob. F(5,42) 0.1698 

Obs*R-squared 7.851455     Prob. Chi-Square(5) 0.1646 

Scaled explained SS 29.08303     Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
     
     Sumber: Output Eviews 10 

Nilai Obs*R-squared menunjukan signifikansi uji sebesar 0.1646 yang 

berarti lebih besar dari 0.05 sebagai batas tingkat kekeliruan. Sehingga tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang diperoleh. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lin. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau 

tidak terdapat autokorelasi. 

Autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji 

Durbin Watson yaitu dengan membandingan nilai Durbin Watson hitung (d) 
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dengan nilai Durbin Watson tabel dengan batas lebih tinggi (upper bond atau 

du) dan batas lebih rendah (lower bond atau d1). 

Nilai Durbin-Watson (D-W) yang diperoleh dari model dalam peneltian 

dibandingkan terhadap nilai tabel Durbin-Watson (D-W). Untuk jumlah 

observasi 48 dan variabel X dalam model regresi sebanyak 2, diperoleh dari 

tabel Durbin-Watson (D-W), nilai batas bawah DL sebesar 1,4064 dan nilai 

batas atas Du sebesar 1,6708. 

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson untuk model regresi pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini: 

Tabel 5.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.805678     Mean dependent var 0.261645 

Adjusted R-squared 0.695562     S.D. dependent var 0.033849 
S.E. of regression 0.018677     Akaike info criterion -4.843099 
Sum squared resid 0.010464     Schwarz criterion -4.141398 
Log likelihood 134.2344     Hannan-Quinn criter. -4.577925 
F-statistic 7.316636     Durbin-Watson stat 3.582114 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     

Sumber: Output Eviews 10 

Hasil perhitungan statistik Durbin-Watson diperoleh sebesar 3,582114. 

Batas bawah Durbin Watson: dl = 1,4064 dan batas atas Durbin Watson: du = 

1,6708. D-W Stat > dl tidak terjadi autokorelasi atau sebesar 3,582114 > 

1,46838. Maka berdasarkan hasil uji autokorelasi untuk model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

5.2.3.4 Pengujian Hipotesis Parsial 

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk menyimpulkan hasil 

estimasi dengan melakukan analisis statistik guna membuktikan pengaruh dari 

variabel independen dengan menggunakan uji t-statistik. Uji t-statistik ini 

merupakan pengujian parsial yang dilakukan untuk menguji koefisien regresi 

dengan melihat signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah 
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konstan. Hasil uji t-statistik untuk seluruh variabel independen disajikan pada 

tabel 5.11  berikut ini: 

Tabel 5.12 

Hasil Uji t-Statistik 

Variabel t-

Statistik 

Prob 

(Sig) 

H0 H1 Keterangan 

X1_ROA -4,193505 0,0002 Ditolak Diterima Signifikansi pada 

α = 0,05 

X2_DAR -2,512796 0,0176 Ditolak Diterima Signifikansi pada 

α = 0,05 

Sumber: Output Eviews 10 (Data diolah kembali) 

Nilai uji t-statistik yang diperoleh dari hasil perhitungan selanjutnya 

dibandingkan dengan nilai tabel yang digunakan sebagai nilai krits pada uji 

parsial (uji t) sebesar 1,67493 yang diperoleh dari tabel t untuk α = 0,05 dan 

derajat bebas 48-2-1 = 45 pada pengujian dua arah. 

Hasil uji t-statistik sebagaimana disajikan pada tabel 5.12, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Profitabilitas (ROA) 

Hipotesis yang diuji adalah: 

         Profitabilitas (ROA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas pajak 

        Profitabilitas (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak 

Hasil perhitungan diperoleh t-statistik pada variabel profitabilitas (ROA) 

(X1) memiliki nilai sebesar -4,193505 dengan signifikansi (prob) sebesar 

0,0002. Dapat diketauhi besaran nilai t-statistik jika dibandingkan dengan t-

tabel dengan tingkat signifikansi 5% didapat bahwa nilai t-statistik lebih 

besar dari nilai t-tabel (-4,193505 > -1,67493) dengan demikian H0 ditolak 

pada tingkat α = 0,05. P-value pada uji (prob) diperoleh sebesar 0,0002. 

lebih kecil dari α = 0,05 sehingga kesimpulan uji siignifikan H1 diterima. 
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b. Pengaruh Leverage (DAR) 

Hipotesis yang diuji adalah: 

        Leverage (DAR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas pajak 

         Leverage (DAR) secara parsial berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak 

Hasil perhitungan diperoleh t-statistik pada variabel leverage (DAR) (X2) 

memiliki nilai sebesar -2,512796 dengan signifikansi (prob) 0,0176. Dapat 

diketahui besaran nilai t-statistik jika dibandingkan dengan t-tabel dengan 

tingkat signifikansi 5% besaran nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel 

pada signifikansi 5% (-2,512796> -1,67493) dengan demikian H0 ditolak 

pada tingkat α = 0,05. P-value pada uji (prob) diperoleh sebesar 0,0176 

lebih kecil dari α = 0,05 sehingga kesimpulan uji siignifikan H1 diterima. 

5.2.3.5 Pengujian Hipotesis Simultan 

Pengujian hipotesis simultan adalah suatu pengujian untuk melihat 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen dilakukan dengan uji f-statistik. Uji f-statistik pada dasarnya 

menunjukan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam 

model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan 

terhadap variabel dependen. 

Jika nilai f-statistik lebih besar dari nilai f-hitung, maka variabel 

independen secara bersama-sama atau secara simultan mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Hipotesis dalam pengujian model regresi dengan uji f-statistik adalah 

sebagai berikut: 

         Tidak terdapat pengaruh Profitabilitas (ROA) dan Leverage 

(DAR) terhadap Agresivitas pajak 

        Terdapat pengaruh Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DAR) 

terhadap Agresivitas pajak 
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Pengujian hipotesis yang ditetapkan dilakukan dengan membandingkan 

antara f-hitung dengan nilai f-tabel. Untuk n = 48, k = banyaknya variabel X = 

2 dan α = 0,05 dari tabel f diperoleh nilai f-tabel dengan     = 2 dan      = 

48-2-1 = 45 sebesar 3,204. 

Hasil perhitungan nilai statistik uji f-statistik dari model regresi yang 

diuji dengan menggunakan Eviews 10, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.13 

Hasil Uji f-Statistik 

     
Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.805678     Mean dependent var 0.261645 

Adjusted R-squared 0.695562     S.D. dependent var 0.033849 
S.E. of regression 0.018677     Akaike info criterion -4.843099 
Sum squared resid 0.010464     Schwarz criterion -4.141398 
Log likelihood 134.2344     Hannan-Quinn criter. -4.577925 
F-statistic 7.316636     Durbin-Watson stat 3.582114 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     

Sumber: Output Eviews 10 

Berdasarkan tabel 5.13  dapat dijelaskan nilai f-statistik untuk model 

regresi yang digunakan adalah sebesar 7,316636 dengan nilai signifikansi atau 

Prob (f-statistik) sebesar 0.000001. 

Besarnya F-statistik jika dibandingan dengan F-tabel pada persamaan 

regresi yang diperoleh menunjukan F-statistik lebih besar dari F-tabel 

(7,316636 > 3,204) dengan demikian F-statistik memiliki hipotesis menolak 

H0. 

Hasil yang diperoleh sejaland engan nilai signifikansi (0,000001) lebih 

kecil dari α = 0,05 yang berarti uji signifikansi (H0 ditolak). 

Hasil pengujian model secara simultan menunjukan Profitabilitas (ROA) 

dan Leverage (DAR) berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak 

pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 

5.2.3.6 Koefisien Determinasi Adjusted R Square (  ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan ketepatan model 

regresi. Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukan besarnya 
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derajat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen dari model. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, 

dimana semakin mendekati 1 maka variabel independen dalam model regresi 

semakin mampu menjelaskan variabel dependen pada model. 

Tabel 5.14 

Hasil Koefisien Determinasi 

     
Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.805678     Mean dependent var 0.261645 

Adjusted R-squared 0.695562     S.D. dependent var 0.033849 
S.E. of regression 0.018677     Akaike info criterion -4.843099 
Sum squared resid 0.010464     Schwarz criterion -4.141398 
Log likelihood 134.2344     Hannan-Quinn criter. -4.577925 
F-statistic 7.316636     Durbin-Watson stat 3.582114 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     

Sumber: Output Eviews 10 

Hasil model regresi data panel dengan pendekatan estimasi 

menggunakan Fixed Effect Model (FEM) yang telah dihitung, didapatkan nilai 

koefisien determinasi (  ) sebesar 0,695562. Ini berarti variabel independen 

dalam model ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 69,55%. 

Sehingga secara simultan Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DAR) 

memberikan pengaruh sebesar 69,55% terhadap Agresivitas Pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Agresivitas Pajak 

Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi tahun 2016-2018. 

Berdasarkan uji t pada tabel 5.12, menyatakan bahwa profitabilitas yang 

diukur menggunakan rasio Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate 

(ETR) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Seluruh perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang dijadikan sebagai sampel penelitian tidak pernah 

mengalami kerugian selama periode 2016-2018, artinya perusahaan tersebut 
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memiliki kewajiban untuk membayar pajak karena atas dasar tidak mengalami 

kerugian tersebut perusahaan layak dikenakan pajak. Pada penelitian ini 

terdapat 7 dari total 16 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel memiliki 

profitabilitas lebih dari 15%, artinya pajak yang harus dibayar perusahaan pun 

tinggi sebagai akibat tingginya profitabilitas yang diperoleh perusahaan, oleh 

karena itu hal tersebut dapat memberikan atau memicu tumbuhnya motivasi 

pada perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak baik dilakukan dengan 

penghindaran pajak ataupun dengan penggelapan pajak. Perusahaan yang 

memperoleh profitabilitas yang tinggi tetapi nilai ETRnya rendah artinya 

perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak karena semakin tinggi nilai 

ETR (mendekati nol) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap 

pajak. Hal ini terbukti pada penelitian ini dari 16 perusahaan terdapat 8 

perusahaan yang selama tahun 2016-2018 nilai ETR yang dicapai diantara 0 

sampai dengan 0.25 yang mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi melakukan agresivitas pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Sulistyowati dan 

Ulfah (2018), Leksono, Albertus dan Vhalery (2019), Winarsih, Amah dan 

Sudrajat (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak dalam periode masing-masing penelitian. 

5.3.2 Pengaruh Leverage (DAR) terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan 

Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Tahun 2016-2018 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5.12, menyatakan bahwa leverage 

yang diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh 

signifikan terhadap Agresivitas Pajak yang diukur dengan menggunakan 

Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi rasio leverage maka perusahaan dianggap 

semakin agresif terhadap pajak karena dengan leverage yang tinggi 

menimbulkan beban bunga utang yang tinggi, dimana beban bunga utang 

dapat mengurangi penghasilan kena pajak. sebaliknya jika rasio leverage 

rendah maka perusahaan tidak dikatakan agresif terhadap pajak karena tidak 
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menimbulkan beban bunga utang yang tinggi sehingga pengurangan terhadap 

penghasilan kena pajak pun rendah. Hasil ini memberikan indikasi bahwa 

selama periode pengamatan, perusahaan yang dijadikan sebagai sampel 

cenderung memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan 

melalui pemanfaat bunga utang yang dapat dijadikan sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak yang artinya perusahaan semakin agresif terhadap 

pajak.  

Menurut Kasmir (2017:112), leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauhmana aktvita perusahaan dibiayai dengan utang, 

artinya seberapa besar utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan 

dengan total aktivanya. Semakin tingginya leverage didalam perusahaan 

tersebut maka akan semakin tinggi kewajiban yang harus dipenuhi, yang 

mengakibatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat 

(Fadli, 2018). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Gunawan, 

Meutia dan Yusnaini (2019), Dharmayanti (2019), Hidayat dan Fitria (2018), 

Fitri dan Munandar (2018), yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. 

5.3.3 Pengaruh Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DAR) terhadap 

Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Barang 

Konsumsi tahun 2016-2018 

Berdasarkan uji f-statistik pada tabel 5.13, menyatakan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) 

dan leverage yang diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) 

berpengaruh secara simultan tersehadap agresivitas pajak yang diukur dengan 

menggunakan Effective Tax Rates (ETR) pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

Nilai profitabilitas perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang 

menjadi sampel dalam penelitian tidak pernah mengalami kerugian dan nilai 

leverage yang tinggi  dari tahun 2016-2018 mempengaruhi tingkat agresivitas 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan. perusahaan yang memiliki 
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profitabilitas tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak akan tetapi 

tingginya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengakibatkan 

tumbuhnya motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif 

melalui peningkatan leverage yang dapat memberikan peluang terhadap 

perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui beban bunga leverage yang 

dapat dijadikan sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak sehingga, 

beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat berkurang dan 

mengakibatkan perusahaan memperoleh nilai ETR yang rendah. Hal ini 

dikatakan bahwa perusahaan memang agresif terhadap pajak. Penelitian ini 

membuktikan terdapat 8 perusahaan dari 16 perusahaan yang dijadikan 

sebagai sampel penelitian memiliki nilai ETR mendekati nol dari rata-rata 

yang diperoleh antara 0 – 0,25, maka dari itu perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini dapat 

dikatakan memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Tingginya 

agresivitas pajak perusahaan dapat disebabkan karena perusahaan melakukan 

tindakan seperti penghindaran pajak dengan melakukan manajemen laba 

berupa meminimalkan laba yang diperoleh ataupun dengan penggelapan 

pajak. 

Hasil penelitian  ini sesuai dengan penelitian terdahulu Fitri dan 

Munandar (2018) yang menyatakan bahwa Profitabilitas dan leverage 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 


