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ABSTRACT
Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan atas dilakukannya
penelitian tersebut. Dapat mengetahui pengaruh antara
pengindaran pajak terhadap profitabilitas dengan solvabilitas
sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2018-2019 menjadi tujuan dari penelitan
ini.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang kemudian
diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. 10 perusahaan farmasi
yang terdaftar di BEI untuk tahun 2018-2019 menjadi sampel untuk
penelitian ini.Penelitian ini menggunakan Penghindaran Pajak
sebagai variabel terikat dan Profitabilitas sebagai variabel bebas
dengan menggunakan Solvabilitas sebagai variabel mediasi.
Penelitian ini menggunakan descriptif statistic , uji F , dan uji T
sebagai analisis statistik. Hasil analisis yang dilakukan pada
penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ,
solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dengan Profitabilitas
, dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas dengan solvabilitas sebagai mediasi.

Pendahuluan
Suatu negara dapat berjalan dengan baik jika memiliki sumber pendapatan yang nantinya
akan dikelola dan digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pemabangunan
negara itu sendiri ( Jamaludin,2020) Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara
adalah Pajak. Pajak berasal dari iuran yang dikenakan kepada wajib pajak yang tentunya telah
dinaungi dan diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan (Siregar & Widyawati, 2016)
Iuran inilah nantinya yang akan dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk dikembalikan
secara tidak langsung kepada wajib pajak dalam bentuk kesejahteraan kehidupan di negara
tersebut. Oleh karena pajak menjadi salah satu aspek penting dalam proses berlangsungnya
suatu negara , maka pemerintah akan selalu berupaya agar setiap wajib pajak melaksanakan
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kewajibannya dalam membayar pajak. Namun , disisi lain banyak sekali wajib pajak yang
juga berupaya agar meminimalisir jumlah pajak yang mereka harus bayar (Jamaludin,2020)
Salah satu wajib pajak yang berkontribusi besar dalam menghasilkan pajak adalah
perusahaan. Perusahaan menjadi salah satu penyumbang terbesar pajak kepada negara.
Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk menciptakan laba bersih atau mencari
profitabilitas. Tujuan utama tersebut dapat dinilai dari kemampuan perusahaan untuk
menciptakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan , aktiva , dan modal sendiri .
Kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba ini dapat dilihat dari rasio profitabilitas
perusahaan (Nugroho, 2012) . Namun , untuk setiap laba yang diterima oleh perusahaan akan
selalu dikenakan pajak . Oleh sebab pajak yang dikeluarkan juga besar, yang tentunya akan
mengurangi keuntungan dari perusahaan itu sendiri maka tidak jarang perusahaan
melakukan penghindaran pajak demi mencapai keuntungan yang lebih besar juga
(Siregar&Widyawati,2016). Penghindaran pajak sendiri tidak semuanya bermakna negatif.
Hal ini tergantung dari cara si penghindar pajak melakukan penghindaran pajak itu sendiri.
Jika penghindaran pajak dengan cara yang legal , seperti memanfaatkan kelonggaran
Undang-Undang namun tidak melanggar Undang-Undang itu sendiri hal ini disebut dengan
Tax Evoidance. Sedangkan , jika penghindaran pajak dengan cara yang ilegal seperti
melakukan penggelapan pajak yang jelas sudah melanggar Undang-Undang , maka hal ini
disebut dengan Tax Evasion (Darmawan & Sukartha, 2014)
Namun , walaupun bersifat legal tax evoidance juga menciptakan suatu dilema tersendiri.
Karena bagaimanapun juga , pajak akan selalu menjadi aspek penting bagi negara , yang
dimana akan menciptakan kerugian besar bagi negara bila si wajib pajak tidak membayar
pajak. Oleh karena perusahaan dan negara memiliki perbedaan kepentingan ,dimana
perusahaan akan menjadikan profitabilitas sebagai tujuan utama , maka penghidaran pajak
menjadi salah satu aspek yang akan mempengaruhi keuntungan dari perusahaan tersebut
(Jamaludin ,2020 ). Hal ini juga didukung dengan kasus yang dilansir dalam majalah Kontan
( kontan.co.id ) dimana perusahaan rokok raksasa dunia British American Tobaco ( BAT )
melalui PT Bantoel Invesma TBK ( RMBA ) diindikasi melakukan penghindaran pajak yang
sangat merugikan Indonesia sampai dengan US$ 13,7 juta pertahun. Terdapat dua cara yang
digunakan oleh perusahaan ini untuk mengindari kewajibannya dalam membayar pajak..
Pertama melalui pinjaman terhadap intra perusahaan untuk tahun 2013-2015. Cara kedua
adalah melalui pembayaran royalti , ongkos , dan layanan kembali ke Inggris. Akibat
pembayaran royalti ,ongkos dan biaya layanan kembali ke Inggris yang dilakukan oleh
perusahaan Bantoel ini , mereka mengalami penurunan kinerja perusahaan yang sangat besar
senilai Rp.608,46 milliar untuk tahun 2018 , yang tadinya pada tahun 2017 Bantoel hanya
mengalami kerugian senilai Rp. 480,06 milliar.Dari sini dapat dilihat bahwa , kinerja
perusahaan mengalami penurunan yang lebih besar senilai 26,74% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya . Hal ini tentunya juga memperngaruhi rasio profitabilitas yang dimiliki
oleh perusahaan Bantoel.
Namun , masih ada hal-hal lain yang dapat memperngaruhi tinggi rendahnya profitabilitas
.Menurut penelitian (Sitorus, Tumangger, Gurusinga, Hotmaida, & Lis) dimana terdapat
peryataan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap
profitabilitas .Solvabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam membiayai
kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya (Awulle, Murni, & Rondonuwu, 2018)
. Namun hal ini bertentangan dengan kasus yang dimuat dalam majalah kontan
(kontan.co.id) dimana PT.Waskita Karya Tbk pada akhir kuartal III 2016 mengalami
peningkatan jumlah utang. Mereka mengalami peningkatan utang jangka pendek dan jangka
panjang lebih besar dari tahun sebelumnya senilai 65,41 % dari jumlah Rp. 20,6 triliun pada
632 | P a n g g a b e a n & H u t a b a r a t

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2(4) Agustus 2020

tahun sebelumnya , dan naik menjadi Rp. 34,09 triliun . Khususnya untuk utang jangka
panjang mereka mengalami kenaikan 70,17 % dari Rp 6,94 triliun menjadi Rp 11,81 triliun .
Namun , hal ini tidak memperngaruhi kinerja perusahaan. PT Waskita Karya Tbk mengalami
pertumbuhan kinerja perusahaan . Sebesar 88,22% pendapatan perusahaan mengalami
kenaikan dari Rp.7,44 triliun naik menjadi Rp.14,01 triliun .. Dan untuk laba bersih juga
mengalami kenaikan sebesar 133,46% dari Rp 400 miliar menjadi Rp 934,52 miliar.
Dari penjelasan latar belakang mengenai hubungan antara penghindaran pajak terhdap
profitabilitas , juga perbedaan pandangan dari penelitian dan kasus yang ada mengenai
hubungan antara solvabilitas terhadap profitabilias , maka peneliti tertarik untuk meneliti
bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap profitabilitas dengan variabel mediasi
solvabilitas pada perusahaan farmasi terdaftar di BEI periode 2018-2019 “
Kajian Teori dan Telaah Literatur
Penghindaran Pajak
Salah satu aspek penting dalam berjalannya suatu negara adalah dengan adanya sumber
pendapatan yang digunakan untuk mengelola negara itu . Dan pajak menjadi sumber penting
bagi pendapatan negara. Namun , disatu sisi pajak dianggap merugikan perusahaan karena
akan mengurangi laba yang akan diterima oleh perusahaan tersebut . Oleh sebab itu tidak
jarang perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya legal maupun tidak legal agar dapat
mengurangi jumlah pajak yang mereka harus bayar. Upaya legal yang dilakukan masyarakat
dalam menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan kelemahan atau celah dalam
sistem perpajakan tanpa melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang ada di
perpajakan , guna untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar disebut dengan
penghindaran pajak(Jamaludin, 2020)
Effective Tax Rate menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran
pajak . Oleh sebab itu , penulis akan menggunakan ETR sebagai indikator dalam mengukur
Pengindaran Pajak dalam penelitian ini . Adapun pengertian daripada ETR adalah tingkatan
untuk mengetahui seberapa efektif pajak dalam suatu perusahaan , yang dapat dihasilkan
dengan membagikan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Aryani & Astuti,
2016)
Berikut ini adalah formula Effective Tax Rate ( ETR )
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑖 ,𝑡

ETR=𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖 ,𝑡

Profitabilitas
Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda , namun tidak dapat disangkal bahwa
menciptakan keuntungan menjadi tujuan utama perusahaan. Sifat alamiah dari perusahaan
ini disebut dengan profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan
untuk waktu mendatang, dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam
mengoperasikan semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan disebut dengan
Profitabilitas (Dayanara, Titisari, & Wijayanti, 2019).
Untuk mengukur profitabilitas dapat menggunakan 2 jenis rasio . Jenis yang digunakan untuk
mengidentifikasi kaitan antara profitabilitas dengan penjualan dapat menggunakan net profit
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margin dan gross profit margin . Sedangkan jenis yang digunakan untuk mengidentifikasikan
kaitan antara profitabilitas dengan investasi dapat menggunakan ROA dan ROE (Curry &
Budianti, 2018 ).
ROA adalah rasio yang akan digunakan untuk menjadi indikator pengukuran profitabilitas
pada penelitian ini . ROA adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan
sebuah perusahaan untuk menciptakan keuntungan dengan menggunakan jumlah aktiva
yang perusahaan miliki (Watung & Ilat, 2016)
Formula yang dapat digunakan untuk menghitung ROA adalah :
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

ROA= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Solvabilitas
Setiap perusahaan memiliki hutang yang sengaja mereka ciptakan untuk membayar atau
menutup beban tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Solvabilitas adalah indikator yang
digunakan dalam mengukur sejauh mana perusahaan mampu dalam membiayai asset
perusahaan dengan memakai hutang (Fadhilah, 2017)
Terdapat 5 rasio yang digunakan sebagai alat untuk mengukur rasio solvabilitas , yaitu : debt
to asset ratio (debt ratio) , long term debt to equity ratio , operating income to liabilities ratio, debt to
equity ratio, times interest earned ratio (Fadhilah, 2017). Untuk indikator pengukuran solvabilitas
peneliti menggunakan DAR.
DAR sendiri merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam membiayai kewajibannya ,
atau dimana bisa diartikan juga sejauh mana perusahaan dapat melakukan kegiatan
operasionalnya yang dibiayai dari hutang (Andhan, 2019)
Formula yang dapat digunakan untuk mengukur debt to asset rasio adalah :
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐻𝑈𝑇𝐴𝑁𝐺(𝐿𝐼𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐼𝐸𝑆)
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴(𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇)

DAR=

Penghindaran Pajak dan Profitabilitas
(Kurniawan, 2016)telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa penghindaran pajak
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA. Namun
, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rokmah, 2019) mengatakan hal yang berbeda
bahwa terdapat pengaruh negative antara tax avoidance terhadap kinerja perusahaan yang
diproksikan oleh ROA , dalam penelitian ini menyatakan bahwa semakin menurunnya tax
avoidance dapat mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat . Pernyataan yang sama
dengan penelitian (Kartikaningdyah & Putri, 2017) bahwa tax avoidance terhadap kinerja
perusahaan yang diroksikan ROA memiliki pengaruh yang negative .
H1 : Penghindaran Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Profitabilitas

Solvabilitas dan Profitabilitas
634 | P a n g g a b e a n & H u t a b a r a t

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2(4) Agustus 2020

Solvabilitas yang diukur dengan debt ratio memiliki peranan yang besar sebagai penentu
return on asset , kedua rasio ini memiliki hubungan yang signifikan (Pakpahan, 2017) ,
pernyataannya ini ikut didukung juga oleh penelitian (Adria & Susanto, 2020) yang
menyatakan hasil yang sama mengenai hubungan solvabilitas terhadap rpofitabilitas.
Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sitorus, Tumangger, Gurusinga, Hotmaida, & Lis) turut
mendukung peryataan yang telah dinyatakan dua peneliti sebelumnya.
Namun hasil penelitian yang berbeda oleh (Nugroho, 2012) meyatakan baik secara partial
maupun simultan solvabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
profitabilitas. Penelitian oleh (Wardani, Sitepu, Purba, Waruwu, & Sitorus, 2020)
menunjukkan hasil yang sama bahwa solvabilitas berpengaruh negative terhadap
profitabilitas. Penelitian oleh (Zulkarnaen, 2018) juga ikut menyatakan hal yang sama.
H2 : Solvabilitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas

Metode Penelitian
Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat ( Y ) peneliti menggunakan penghindaran
pajak , dengan effective tax rate sebagai alat ukur. Profitabilitas sebagai variabel bebas ( X )
dengan alat ukur ROA , dan solvabilitas sebagai variabel mediasi dengan DAR sebagai alat
ukur.
Populasi dan Sampel
Peneliti menggunakan perusahaan terdatar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi , namun
peneliti tidak mengkaji secara keseluruhan populasi namun sebagian saja dari perusahaan
farmasi . Sebanyak 10 perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2019 yang
menjadi populasi pada penelitian ini , dengan 20 data yang diolah menjadi sampel.
Sumber Data
Data sekunder adalah jenis data yang digunakan, yang dimana seluruh data penelitian
diambil dari Bursa Efek Indonesia yang menjadi pihak penyedia laporan keuangan. Peneliti
mendapat laporan keuangan farmasi pada periode 2018-2019 yang diolah.
Analisis Data
Uji koefisien determinasi, significant test, dan regresi berganda digunakan sebagai teknik
analisa data. Data yang terkumpul dikelola dengan menggunakan perangkat lunak SPSS
yang digunakan sebagai alat dalam pengolahan data

Hasil dan Pembahasan
Koefisien Determinasi
Tabel SPSS menunjukkan bahwa pada model 1 nilai R-Squarenya sebanyak .028 yang
artinya kontribusi penghidaran pajak terhadap perbedaan pada struktur modal adalah
sebesar 2.8%. Terkait model 2, didapati bahwa dengan mediasi ukuran perusahaan maka
didapati kontribusi penghidaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap perubahan pada
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struktur modal menjadi sebesar 63.1% dan didapati perubahan dalam nilai R-Square change
sebesar .603 atau 60.3%.

Significant Test
Tabel SPSS menunjukkan bahwa pada model 1 tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara penghidaran pajak dengan struktur modal, ini dibuktikan dengan F-test
.524 dan nilai significant 0.478 pada α = 0.05 atau 5%. Sedangkan pada model 2, didapati
bahwa dengan adanya mediasi solvabilitas maka didapati pengaruh penghidaran pajak,
solvabilitas terhadap profitabilita adalah significant dengan tingkat signifikan 0.000 pada
level significant 5% dengan F-test 14.520
Regression
Tabel SPSS menunjukkan bahwa pada variable independent terlihat bahwa pada
model 1 tidak ada pengaruh signifikan pada variable penghidaran pajak terhadap
profitabilitas dengan nilai signifikan 0.478 pada level signifikan 5%. Sedangkan pada model
2, didapati dengan adanya mediasi solvabilitas, didapati bahwa penghidaran pajak dan
profitabilitas tetap memiliki pengaruh yang tidak signifikan yaitu 0.479 pada level signifikan
5%. Dan terkait solvabilitas dan profitabilitas didapati adanya pengaruh yang signifikan
dengan level signifikan 0.000 pada level signifikan 5%. Dengan demikian keberadaan
solvabilitas sepenuhnya memediasi pengaruh penghidaran pajak dan profitabilitas.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
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Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa data menyebar garis diagonal dan mengikuti
garis grafik instrogram. Dari hasil ini menunjukkan bawa ini merupakan pola distribusi
normal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa grafik P-P- tersebut telah memenuhi
asumsi normalitas.
Uji Heteroskedastisitas

Gambar menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk suatu bentuk yang jelas dan
menyebar . Dapat disimpulkan bawah pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pembahasan
Penghindaran pajak dan profitabilitas
Pada penelitian ini didapati bahwa hipotesa 1 memiliki pernyataan bahwa penghindaran
pajak dengan profitabilitas berpengaruh signifikan. Effective tax rate merupakan ukuran
perusahaan akan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan analisis regresi
menunjukkan jika koefisien variable penghindaran pajak sebesar .067 dengan .478 sebagai
nilai signifikansi pada model 1 dan .724 dengan nilai signifikansi .479 pada model 2, maka
penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas atau H1 ditolak
Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh ( Rokhmah, 2019:11) Namun pernyataan ini
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh(Kurniawan,2016:28)menyatakan bahwa
terdapat pengaruh antara Tax Avoidance terhadap Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA

Solvabilitas dan profitabilitas
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Pada penelitian ini didapati bahwa hipotesa 2 memiliki pernyataan bahwa solvabilitas
dengan profitabilitas berpengaruh signifikan. Solvabilitas merupakan ukuran perusahaan
akan tingkat hutang perusahaan. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa
koefisien variable solvabilitas sebesar -.240 dengan nilai signifikansi .000 , maka penelian ini
menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara solvabilitas dengan ukuran DAR
dan profitabilitas atau H2 diterima. Pernyataannya ini ikut didukung juga oleh penelitian(
Andria dan Susanto, 2020:1-10) yang menyatakan hasil yang sama mengenai hubungan
solvabilitas terhadap profitabilitas. Namun hasil penelitian yang berbeda oleh (Nugroho,
2012:10) meyatakan baik secara partial maupun simultan solvabilitas tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Penutup dan Saran
Simpulan
Dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti , dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penghindaran pajak profitabilitas
pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2018-2019. Dengan adanya solvabilitas
sebagai variabel mediasi maka penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2018-2019.
Sehingga , penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan
solvabilitas sebagai variabel mediasi
Saran
Pihak manajemen kiranya memperhatikan tingkat pajak efektif dan tingkat hutang pada
perusahaan , khususnya perusahaan yang bergerak dibidang farmasi. Karena jika pajak
dimediasi dengan solvabilitas akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan , khususnya di
perusahaan farmasi. Investor harus memperhatikan tingkat pajak efektif dan tingkat hutang
dari perusahaan , agar kegiatan investasi dapat berjalan dengan baik. Dapat melakukan
penelitian terhadap faktor-faktor lain yang dapat memepengaruhi profitabilitas pada
subsector farmasi atau subsector lainnya.
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