Jurnal Magister Akuntansi Trisakti
Vol. 7 No. 2 September 2020 : 101 - 120
Doi: http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7il.6311

ISSN : 2339-0859 (Online)

PENGARUH PROFITABILITY DAN LEVERAGE TERHADAP
CASH HOLDING DENGAN TAX PLANNING SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
Mendy Angelia
PT. Noah Arkindo
mendyangelia13@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of
profitability and leverage to cash holding with tax planning as variable intervening.
Population of this research is manufactured companies which listed consistently in
Indonesia Stock Exchange during 2014 until 2017. The sampling technique used
was purposive sampling and number of samples used by 162 data. The analysis
technique used is multiple regression as the statistic analysis method and path
analysis to test the variable intervening. Results of this research indicate that
leverage have negative influence on cash holding while profitability and tax
planning have positive influence on cash holding. Leverage has a negative
influence on cash holding while profitability have positive influence on cash
holding. The result from path analysis indicates that tax planning mediates the
effect of leverage on cash holding while it does not mediate the effect of profitability
on cash holding leverage have an influence indirectly to cash holding with tax
planning as variable intervening.
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PENDAHULUAN
Kas dan setara kas merupakan salah satu bagian dari asset lancar perusahaan
yang paling likuid. Jika jumlah kas dan setara kasnya tidak mencukupi, maka
kegiatan operasional perusahaan tersebut akan terganggu, dan juga sebaliknya
memperlihatkan perusahaan yang tidak dapat menggunakan kas dan setara kas
tersebut. Jumlah kas dan setara kas yang tersedia dapat mempengaruhi likuiditas
perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh
kewajibannya secara cepat dan tepat waktu.
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Menurut Gill & Shah, (2012), yang dimaksud dengan kas dan setara kas yang
tersedia dapat digunakan untuk berinvestasi pada asset fisik atau membagikannya
ke investor atau ditahan di perusahaan tersebut yang digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional perusahaan disebut dengan istilah cash holdings.
Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan adalah
membayar pajak. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah self
assessment dalam pemungutan pajak yang artinya wajib pajak diberikan
kesempatan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak
terutang nya. Hal ini memberi celah bagi para wajib pajak yang nakal untuk dapat
memperkecil nilai pajak yang disetorkannya kepada negara dengan melakukan
berbagai cara perencanaan pajak. Perencanaan pajak oleh wajib pajak dibagi
menjadi 2 yaitu perencanaan yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan
disebut dengan tax avoidance atau perencanaan pajak yang melanggar peraturan
perpajakan yang disebut tax evasion (Frank et al., 2009).
Hanlon & Heitzman, (2010) mendefinisikan tax avoidance sebagai bagian
dari perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dalam upaya untuk
mengefisienkan beban pajak secara eksplisit, sehingga kegiatan ini dapat
memunculkan resiko bagi perusahaan seperti denda dan juga buruknya reputasi
perusahaan dimata publik. Manfaat dilakukannya penghindaran pajak oleh
perusahaan adalah untuk mempertahankan dan juga menjaga jumlah kasnya, serta
meningkatkan nilai laba bersih setelah pajak di periode tahun berjalan tersebut
(Kurniawan & Nuryanah, 2017). Dengan jumlah kas yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan, manajemen perusahaan tidak perlu mencairkan aset mereka
yang lainnya dan dapat meningkatkan cash flow mereka.
Chen et al., (2010) berpendapat bahwa tax avoidance menunjukan adanya
pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap arus kas saat ini atau arus kas masa
depan. Pengaruh langsung dari tax avoidance yaitu meningkatnya arus kas yang
dimiliki perusahaan melalui penghematan pajak dimana hal ini juga dapat
menyebabkan biaya agensi menjadi rendah ketika kas tersebut dibagikan ke
pemegang saham. Pengaruh tidak langsung dari tax avoidance ini akan membuat
informasi menjadi tidak transparan serta rendahnya nilai perusahaan ketika
perusahaan tidak memberikan keuntungan atau membagikan dividen ke pemegang
saham sehingga dapat menimbulkan biaya agensi yang tinggi. Penghindaran pajak
dapat memicu perusahaan untuk mengoptimalkan cash holding karena persaingan
di pasar modal (Kurniawan & Nuryanah, 2017).
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance adalah Profitability
dan Leverage. Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen dalam
mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba perusahaan. Dari laba
yang diperoleh perusahaan akan berhubungan dengan nilai beban pajaknya,
semakin besar nilai laba nya maka beban pajaknya juga besar sehingga perusahaan
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berusaha mengefisienkan beban pajak nya dengan melakukan perencanaan pajak
secara legal (tax avoidance) (Irianto et al., 2017). Leverage merupakan substitusi
dari cash holding yang digunakan perusahaan sebagai sumber pendanaan
perusahaan (Guizani, 2017). Leverage menunjukkan tingkat hutang suatu
perusahaan dalam membiayai operasi perusahaannya, nilai leverage yang semakin
tinggi menunjukan bahwa pembiayaan perusahaan tidak bergantung pada
pendanaan internal.
Maka berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah pada penelitian
ini (1) Apakah terdapat pengaruh profitability terhadap cash holding? (2) Apakah
terdapat pengaruh leverage terhadap cash holding? (3) Apakah terdapat pengaruh
profitability terhadap tax planning? (4) Apakah terdapat pengaruh leverage
terhadap tax planning? (4) Apakah terdapat pengaruh tax planning terhadap cash
holding? (5) Manakah yang memiliki pengaruh lebih besar antara profitability
langsung ke cash holding atau melalui tax planning? (6) Manakah yang memiliki
pengaruh lebih besar antara leverage langsung ke cash holding atau melalui tax
planning? Dalam penelitian sebelumnya, terdapat hasil positif dan negatif untuk
menggambarkan hubungan variabel profitability dan leverage terhadap cash
holding. Peneliti mengindikasi adanya variabel lain yang menjadi intervening
antara profitability dan leverage terhadap cash holding, variabel intervening itu
adalah tax planning.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Keagenan
Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan atau
agency theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya perbedaan
kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan).
Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan,
dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi
perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen
yang merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham dalam mengelolah
perusahaan. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki
perusahaan dan juga mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya
(Jensen & Meckling, 1976).
Pajak
Pengertian pajak juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal
1, yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
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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.
Debt Tax Shield
Debt tax shield adalah penentu struktur modal, dengan hutang ditambah maka
timbul insentif dari biaya bunga pinjaman di laporan laba rugi atas penambahan
hutang berupa pengurangan pajak. (Modigliani & Miller, 1963), mengembangkan
teori struktur modal dan diperluas pada pajak penghasilan serta pajak perorangan,
menyatakan bahwa biaya bunga dapat menghemat pembayaran pajak karena bunga
dapat mengurangi keuntungan kena pajak sehingga pajak yang dibayarkan
perusahaan menjadi lebih kecil (tax deductible). Awalnya teori trade-off dari
(Modigliani & Miller, 1963), menyatakan bahwa ”perusahaan lebih menyukai
pembiayaan dengan utang untuk keuntungan pengurangan pajak pembayaran
bunga”. “Debt tax shield ini memberikan penawaran kepada perusahaan untuk
memiliki pembiayaan utang dan pembayaran beban bunga utang mengarah pada
peningkatan nilai perusahaan dan pengurangan nilai pajak” (Sritharan, 2015).
Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak (tax planning) merupakan bagian manajemen pajak dan
merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Tujuan dari
perencanaan pajak bukanlah untuk mengelak melaksanakan kewajiban dalam hal
membayar pajak, tetapi untuk mengatur dan membuat perencanaan sehingga pajak
yang dibayarkan menjadi efisien. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat
diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan harus benar-benar memahami semua
aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyelundupan pajak (tax
evasion) atau upaya lainnya yang ilegal dan melanggar ketentuan perpajakan yang
berlaku, sehingga perusahaan harus menanggung konsekuensi dikenai sanksi yang
akan merugikan perusahaan (Sugeng, 2011).
Pengaruh Profitability terhadap Cash Holding
Perusahaan dengan hasil keuntungan yang lebih tinggi umumnya akan
mempertahankan tingkat likuiditas yang lebih tinggi juga. Hal ini mengacu pada
bagaimana cara perusahaan melakukan cash management yang akan
menguntungkan perusahaan dalam mengakumulasi arus kas yang dihasilkan di
masa depan. Kas dan setara kas itu dapat juga diubah menjadi investasi agar
mendapatkan profit dari kegiatan luar utama perusahaan. Oleh sebab itu,
mengendalikan investasi adalah hal yang lebih menguntungkan bagi perusahaan
yang memiliki banyak uang tunai. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa terdapat
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hubungan positif antara profitabilitas perusahaan dan cash holding (Guizani, 2017).
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
Ha1: Profitability berpengaruh positif terhadap cash holding
Pengaruh Leverage terhadap cash holding
Gill & Shah, (2012) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage
yang lebih besar menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk
mendapatkan pendanaan eksternal lebih mudah dan murah sehingga
memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah kas yang dipegang. Cash
holding berbanding terbalik dengan leverage, sehingga hubungan antar variabel ini
adalah negatif karena jika dana internal tidak cukup maka perusahaan akan
menggunakan cadangan likuidnya yaitu cash holding sebelum menerbitkan hutang.
Didasari argumen tersebut maha hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ha2: Leverage berpengaruh negatif terhadap cash holding

Pengaruh Profitability terhadap Tax Planning
Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal yang
memiliki kepentingan berbeda. Agen adalah manajer dan prinsipal adalah
pemerintah dimana pemerintah sebagai prinsipal ingin mendapatkan lebih banyak
pendapatan dari pajak untuk target pendapatan nasional. Sementara manajemen
sebagai agen tentu ingin meminimalkan pembayaran pajak untuk mendapatkan laba
perusahaan yang besar, karena itu manajer melakukan perencanaan pajak untuk
meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Namun dengan adanya
peningkatan laba maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peningkatan
laba tentunya akan menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi
lebih tinggi atau dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk melakukan
perencanaan pajak sehingga profitabilitas memiliki efek positif pada perencanaan
pajak (Irianto et al., 2017). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dari
penelitian ini adalah:
Ha3: Profitability berpengaruh positif terhadap tax planning
Pengaruh Leverage terhadap tax planning
Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan
antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio leverage
menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan dimana
semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan
dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan
operasional nya dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang
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tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh
berkurangnya beban pajak perusahaan, dikarenakan beban bunga diakui secara
fiskal sebagai beban perusahaan atau pengurang penghasilan kena pajak. Semakin
tinggi nilai utang perusahaan maka nilai tax planning perusahaan juga akan semakin
rendah (Richardson dan Lanis, 2007; (Irianto et al., 2017)). Berdasarkan penjelasan
diatas, hipotesis penelitian ini adalah:
Ha4: Leverage berpengaruh negatif terhadap tax planning
Pengaruh Tax planning terhadap cash holding
Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa hubungan agensi tersebut
dapat menimbulkan konflik antara manajer dan pemegang saham karena mereka
memiliki kepentingan yang berbeda, namun pada dasarnya mereka memiliki tujuan
yang sama yaitu menjaga tingkat kas perusahaan untuk kegiatan operasionalnya.
Konflik agensi tersebut membuat perusahaan berupaya untuk melakukan
perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan cash holding yang berguna untuk
kegiatan operasional perusahaan ataupun juga pembagian dividen kepada para
pemegang saham. Maka berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dari
penelitian ini adalah:
Ha5: Tax planning berpengaruh positif terhadap cash holding
Rerangka Konseptual
Keterkaitan antara variabel independen, variabel intervening dan variabel
dependennya dapat digambarkan dalam suatu model penelitian sebagai berikut:

Profitability

Ha1
Ha3

Ha6
Tax Planning

Cash Holding

Ha7

Ha4
Leverage

Ha5

Ha2

Gambar 1.
Rerangka Penelitian
Penelitian ini mengindikasi adanya variabel lain yang menjadi intervening
antara profitability dan leverage terhadap cash holding, variabel intervening itu
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adalah tax planning. Tax planning menjadi penghubung antara profit dan utang
perusahaan dalam upaya untuk menjaga nilai cash holding dalam perusahaan.
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Prosedur pemilihan sampel adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Hasil Sampel Penelitian
No.

Kriteria Sampel

Jumlah
Sampel

Jumlah
Data

1.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2017

80

320

2.

Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan
keuangan dalam mata uang Rupiah

(16)

(64)

3.

Perusahaan manufaktur yang periode pembukuannya tidak
berakhir pada tanggal 31 Desember

(2)

(8)

4.

Perusahaan manufaktur yang tidak secara kontinyu
membayar pajak selama tahun 2014-2017

(12)

(48)

5.

Perusahaan yang tidak mempunyai laba positif sebelum
pajak secara berturut-turut selama tahun 2014-2017

(6)

(24)

Data outlier

(14)

Data penelitian yang digunakan

162

Sumber: Diolah Penulis
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama tahun
2014-2017, karena perusahaan manufaktur merupakan kontributor emiten terbesar.
Penelitian ini mengindikasi adanya variabel lain yang menjadi intervening antara
profitability dan leverage terhadap cash holding, variabel intervening itu adalah tax
planning. Tax planning menjadi penghubung antara profit dan hutang perusahaan
dalam upaya untuk menjaga nilai cash holding dalam perusahaan. Di Bursa Efek
Indonesia
Berdasarkan tabel 1 diperoleh sebesar 162 perusahaan yang memenuhi
kriteria sebagai sampel penelitian.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cash holding. Cash holding
didefinisikan sebagai kas yang ada di perusahaan atau tersedia untuk investasi pada
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aset fisik dan untuk dibagikan kepada investor (Gill & Shah, 2012). Cash holding
yang diukur dengan:
CHENA = Ln

Kas dan setara kas
Net aset

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah tax planning, Perencanaan
pajak merupakan upaya wajib pajak dalam mengefisienkan beban pajaknya dengan
memanfaatkan peluang-peluang yang ada di dalam undang-undang perpajakan
sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya lebih rendah (Astuti & Aryani,
2016). Tax planning yang diukur dengan skala rasio diberi simbol TAX PLAN
(Santana & Wirakusuma, 2016).

Keterangan:
Tax Plan
PTI
CTE
TP
TA

= Perencanaan Pajak
= Pre-Tax Income (pendapatan sebelum kena pajak)
= Current portion of total Tax Expense (beban pajak kini)
= Tarif Pajak
= Total Asset

Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitability dan leverage.
Profitabilitas sebagai hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen
perusahaan (Brigham & Houston, 2009). Profitability yang diukur dengan skala
rasio diberi simbol ROA diukur dengan total laba komersial di laporan keuangan
perusahaan dibagi dengan total aset nya pada tahun t (Irianto et al., 2017).
ROA

=

Laba komersil sebelum pajak
Total aset

Financial leverage adalah penggunaan sumber dana dari pihak ketiga
(hutang) yang mana dana tersebut memiliki beban tetap yang harus dibayar
perusahaan berupa bunga dengan tujuan meningkatkan struktur modal perusahaan,
sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan dan keuntungan bagi para
pemegang saham” (Sudana, 2011 dalam (Nopitasari et al., 2017)).” Leverage yang
diukur dengan skala rasio diberi simbol DA diukur dengan total hutang dibagi
dengan total aset perusahaan i di tahun t (Irianto et al., 2017).
Total Liabilities
DA =
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Metode analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi linear berganda dan menggunakan path analysis untuk menguji variabel
intervening. data laporan keuangan yang telah dikumpulkan akan diuji dan
dianalisis menggunakan software SPSS. Pengujian yang akan dilakukan dalam
penelitian ini antara lain statistik deskriptif, uji normalitas data residual, uji outlier,
uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
Persamaan Regresi
CHENA
= a + b1 ROA + b2 DA + b5 TAX PLAN + ε1
TAX PLAN

= a + b3 ROA + b4 DA + ε2

1)
2)

Keterangan: TAX PLAN = Tax planning, CHENA= Cash holding, ROA =
Profitability, DA = Leverage
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif berdasarkan variabel yang diteliti digambarkan pada
Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2
Statistik Deskriptif
Variabel

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

CHENA

162

6.18726

0.53412

2.2079459

1.17330809

TAX PLAN

162

-0.01773

0.01429

-0.0002214

0.00359854

ROA

162

0.00109

0.70915

0.1389057

0.12365620

DA

162

0.00053

0.88055

0.3947890

0.19535234

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 22
Keterangan: TAX PLAN = Tax planning, CHENA= Cash holding, ROA =
Profitability, DA = Leverage
Pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah data yang diteliti sebanyak 162 data. Tabel
diatas menunjukkan bahwa dari 162 data yang diteliti, variabel dependen Cash
Holding (CHENA) memiliki nilai terendah sebesar -6.18726, nilai tertinggi sebesar
0.53412, nilai rata-rata sebesar -2.2079459 dan deviasi standar sebesar 1.17330809.
Sedangkan untuk variabel intervening tax planning (TAX PLAN) memiliki nilai
terendah sebesar -0.01773, nilai tertinggi sebesar 0.01429, nilai rata-rata sebesar 0.0002214, dan deviasi standar sebesar 0.00359854. Untuk kedua variabel
dependen yaitu Profitability (ROA) memiliki nilai terendah sebesar 0.00109, nilai
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tertinggi sebesar 0.70915, nilai rata-rata sebesar 0.1389057 dan deviasi standar
sebesar 0.12365620. Sedangkan leverage (DA) memiliki nilai terendah sebesar
0.00053, nilai tertinggi sebesar 0.88055, nilai rata-rata sebesar 0.3947890, dan
deviasi standar sebesar 0.19535234.
Uji Normalitas
Tabel 3 berikut menjelaskan hasil uji normalitas sebelum melakukan uji
outlier.
Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Sebelum Uji Outlier
Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed) model regresi 1

0,078

Asymp. Sig. (2-tailed) model regresi 2

0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22
Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa data residual pada persamaan
pertama dan ketiga berdistribusi normal sedangkan pada persamaan kedua tidak
berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi [asymp sig. (2-tailed)]
sebesar 0,000 berada di bawah 0,05. Oleh karena itu, dilakukan uji outlier dengan
z-score ±2,5. Data outlier yang ditemukan sebanyak 14 data sehingga dilakukan
kembali uji normalitas untuk 162 data.
Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Setelah Uji Outlier
Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed) model regresi 1

0,070

Asymp. Sig. (2-tailed) model regresi 2

0,189

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22
Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil uji autokorelasi maka tidak terdapat autokorelasi dan juga
sebaliknya. Hasil uji autokorelasi pada tabel 5 menunjukkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi untuk kedua model regresi.
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Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model

Sig

Kesimpulan

Model regresi ke-1

0,740

Tidak terdapat Autokorelasi

Model regresi ke-2

0,712

Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22
Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas pada tabel 6 menunjukkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas pada model regresi pertama, kedua dan ketiga karena semua
variabel independen yaitu tax avoidance, profitability dan leverage memiliki nilai
Tolerance di atas 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10.
Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Tolerance

VIF

Kesimpulan

ROA

CHENA

0,999

1,001

Tidak terjadi multikolinearitas

DA

CHENA

0,999

1,001

Tidak terjadi multikolinearitas

ROA

TAX PLAN

0,999

1,001

Tidak terjadi multikolinearitas

DA

TAX PLAN

0,999

1,001

Tidak terjadi multikolinearitas

TAX PLAN

CHENA

1,000

1,000

Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22
Uji Heteroskedastisitas
Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan uji
Glejser dengan melakukan regresi nilai absolut residual dengan variabel
independennya.
Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Independen

Variabel
Dependen

Sig

Kesimpulan

ROA

ARES_1

0,837

Tidak terjadi heteroskedastisitas

DA

ARES_1

0,408

Tidak terjadi heteroskedastisitas

ROA

ARES_2

0,728

Tidak terjadi heteroskedastisitas

DA

ARES_2

0,838

Tidak terjadi heteroskedastisitas
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TAX PLAN

ARES_3

0,776

Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22
Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat tidak terjadi heteroskedastisitas pada ketiga
model regresi.
Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimates

1

0,185

1.06574244

2

0,002

0.00361778

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22
Hasil uji pada tabel 9, model regresi 1 dan 2 menunjukkan bahwa nilai
Adjusted R Square adalah 18,5% dan 0,2%. Hal ini menunjukkan variasi pada
variabel cash holding yang dapat dijelaskan oleh variabel profitability dan leverage
adalah sebesar 18,5% - 0.2% dan sisanya sebesar 81,5% dan 99.8% dapat
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian
regresi.
Uji Statistik F
Berdasarkan tabel 10 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar
0,000, 0,034 dan 0,026. Nilai signifikansi kedua model regresi lebih kecil dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi fit atau layak untuk
digunakan dalam penelitian.
Tabel 10
Hasil Uji F
Model

F

Sig

1

18.070

.000 b

2

0,146

0.034b

Sumber data diolah
Uji Statistik t
Tabel 11 Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Arah

B

Sig (1- tailed)

Kesimpulan

ROA

CHENA

+

1,262

0,0325

Ha1 diterima

DA

CHENA

-

-2,432

0,000

Ha2 diterima
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ROA

TAX PLAN

+

0,012

0,0215

Ha3 diterima

DA

TAX PLAN

-

-0,018

0,046

Ha4 diterima

CHENA

TAX PLAN

+

0,006

0,013

Ha5 diterima

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 22
Berdasarkan tabel 11, dapat disimpulkan persamaan regresi dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
CHENA
= -1,423 + 1,262 ROA – 2,432 DA
TAX PLAN = 0,036 + 0,012 ROA - 0,018 DA
Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi
profitability (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0325 lebih kecil dari 0,05
sehingga Ha1 diterima artinya profitability memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap cash holding. Leverage (DA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000
lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha2 diterima yang menunjukkan bahwa leverage
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap cash holding. Profitability (ROA)
sebesar 0,0215 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha3 diterima artinya profitability
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax planning. Leverage (DA)
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha4
diterima artinya leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax
planning. Dan untuk hubungan antara TAX PLAN terhadap CHENA, nilai
signifikan sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha5 diterima artinya tax
planning memiliki pengaruh positif signifikan terhadap cash holding.
Uji Analisis Jalur dan Sobel Test
Hasil pengujian hipotesis melalui analisis jalur dan sobel test digambarkan
pada Tabel 12 berikut ini:
Tabel 12
Hasil Uji Analisis Jalur dan Sobel Test
Variabel

Arah

B

Z (sobel test)

Kesimpulan

ROA

+

0,000072

1,17669681

Ha6 ditolak

DA

-

-0,000108

2,10674065

Ha7 diterima

Sumber: hasil pengolahan dengan analisis jalur dan sobel test
Menguji pengaruh variabel intervening dalam penelitian ini yaitu tax
planning dan membandingkan pengaruh mana yang lebih besar antara pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung, serta menarik suatu kesimpulan apakah
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dengan adanya variabel intervening ini dapat memperkuat atau justru memperlemah
pengaruh variabel independen terhadap dependen. Besarnya pengaruh langsung
profitability adalah 1,262 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus
dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu (0,012) x (0,006) =
0,000072. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien
hubungan tidak langsung, maka Ha6 tidak dapat diterima dan bahwa hubungan yang
sebenarnya adalah langsung. Besarnya pengaruh langsung leverage adalah -2,432
sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan
koefisien tidak langsungnya yaitu (-0,018) x (0,006) = -0,000108. Oleh karena
koefisien hubungan langsung lebih kecil dari koefisien hubungan tidak langsung,
maka Ha7 dapat diterima dan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah tidak
langsung.
1,262

ROA

0,012
TAXPLAN
DA

0,006

CHENA

-0,018
-2,432

Gambar 2.
Hasil uji SOBEL
Uji sobel test dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung (intervening)
pada penelitian ini memanfaatkan kalkulator online di web www.danielsoper.com
yaitu dengan melihat nilai B dan standard error pada tabel unstandardized
coefficients. Hasil uji sobel test untuk pengaruh tidak langsung variabel profitability
terhadap cash holding melalui tax planning diperoleh nilai Z sebesar 1,17669681
yaitu lebih kecil dari 1,96 sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa tax planning
mampu memediasi hubungan pengaruh profitability terhadap cash holding. Hasil
uji sobel test untuk pengaruh tidak langsung variabel leverage terhadap cash
holding melalui tax planning diperoleh nilai Z sebesar 2,10674065 yaitu lebih besar
dari 1,96 sehingga dapat dibuktikan bahwa tax planning mampu memediasi
hubungan pengaruh leverage terhadap cash holding. Kedua hasil ini sesuai dengan
uji analisis jalur.
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Pembahasan Hasil Penelitian
Profitability terhadap Cash Holding
Profitability memiliki pengaruh positif terhadap cash holding. Hasil ini
konsisten dengan penelitian (Guizani, 2017) namun hasil ini tidak konsisten dengan
hasil penelitian (Kurniawan & Nuryanah, 2017). Hal ini memperkuat pernyataan
bahwa perusahaan dengan hasil keuntungan yang lebih tinggi umumnya akan
mempertahankan tingkat likuiditas yang lebih tinggi juga. Hal ini mengacu pada
bagaimana cara perusahaan melakukan cash management yang akan
menguntungkan perusahaan dalam mengakumulasi arus kas yang dihasilkan di
masa depan. Kas dan setara kas itu dapat juga diubah menjadi investasi agar
mendapatkan profit dari kegiatan luar utama perusahaan. Oleh sebab itu,
mengendalikan investasi adalah hal yang lebih menguntungkan bagi perusahaan
yang memiliki banyak uang tunai.
Leverage terhadap Cash Holding
Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap cash holding. Hasil ini
konsisten dengan penelitian (Guizani, 2017) namun hasil ini tidak konsisten dengan
hasil penelitian (Kurniawan & Nuryanah, 2017). Kepemilikan tunai berbanding
terbalik dengan leverage, sehingga hubungan antar variabel ini adalah negatif
karena jika dana internal tidak cukup maka perusahaan akan menggunakan
cadangan likuidnya yaitu cash holding sebelum menerbitkan hutang. Perusahaan
dengan tingkat leverage yang lebih besar menandakan perusahaan tersebut
memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan eksternal lebih mudah dan
murah sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah kas yang
dipegang (Ferreira & Vilela, 2004). Hal ini membandingkan mana yang lebih
menguntungkan dalam hal pembiayaan operasional, menggunakan cash holding
yang tersedia untuk investasi atau meminjam dari pihak luar. Dari kedua hal ini
akan dipilih salah satu saja untuk pembiayaan, oleh karena itu hubungan leverage
dan cash holding adalah negatif.
Profitability terhadap Tax Planning
Profitability memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil ini
konsisten dengan penelitian (Irianto et al., 2017), namun hasil ini tidak konsisten
dengan hasil penelitian (Siregar & Widyawati, 2016). Berdasarkan teori keagenan
yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal yang memiliki kepentingan
berbeda, profitabilitas sebagai variabel bebas dari perencanaan pajak. Agen adalah
manajemen perusahaan dan prinsipal adalah pemerintah dimana pemerintah
sebagai prinsipal ingin mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak untuk
target pendapatan nasional. Sementara manajemen sebagai agen tentu ingin
meminimalkan pembayaran pajak dari nilai laba perusahaan yang besar, karena itu
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manajer melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang
harus dibayarkan. Nilai laba perusahaan sebanding dengan upaya perencanaan
pajak yang dilakukan, oleh karena itu hubungan antara profitability dan tax
planning adalah positif.
Leverage terhadap Tax Planning
Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap tax planning. Hasil ini
konsisten dengan penelitian (Dewi & Noviari, 2017) namun hasil ini tidak konsisten
dengan hasil penelitian (Irianto et al., 2017). Rasio leverage menggambarkan
sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan dimana semakin tinggi nilai
dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga
yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional nya dan
semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang
semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan,
dikarenakan beban bunga diakui secara fiskal sebagai beban perusahaan atau
pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka
nilai TAX PLAN perusahaan juga akan semakin rendah (Richardson & Lanis,
2007).
Tax Planning terhadap Cash Holding
Tax planning memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cash holding.
Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian (Kurniawan & Nuryanah, 2017). Dalam
hubungan agensi berdasarkan agency theory (Jensen & Meckling, 1976), manajer
sebagai pihak pengelola perusahaan memiliki informasi perusahaan yang lebih
banyak dibandingkan pihak eksternal perusahaan dimana hal ini dapat
menyebabkan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi apabila terdapat
informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal
perusahaan. Konflik agensi tersebut membuat perusahaan berupaya untuk
melakukan perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan cash holding yang
berguna untuk kegiatan operasional perusahaan ataupun juga pembagian dividen
kepada para pemegang saham.
Pengaruh yang lebih besar adalah profitability langsung ke cash holding
Profitability tidak berpengaruh terhadap cash holding melalui variabel
intervening tax planning. Profitability dapat dikaitkan dengan jumlah kas ataupun
aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, namun tidak semuanya dijadikan cash
holding, bisa juga menjadi bentuk lain nya. Perusahaan harus membayar pajak atas
laba yang diperolehnya, semakin besar laba perusahaan maka semakin besar juga
pajak yang harus dibayarkan. Dari penelitian ini tidak dapat dibuktikan bahwa cash
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holding yang ditetapkan perusahaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
dilakukan nya penghindaran pajak.
Pengaruh yang lebih besar adalah leverage ke cash holding melalui tax
planning
Leverage berpengaruh terhadap cash holding melalui variabel intervening tax
planning. Leverage yang dimiliki perusahaan mempengaruhi nilai cash holding
perusahaan karena perusahaan jika membayar hutang nya secara tunai, pasti akan
mempengaruhi jumlah kas yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan
tingkat leverage yang besar menandakan perusahaan tersebut mendapatkan
pendanaan eksternal dengan biaya murah, maka cash holding pun dikurangi dan
mengurangi upaya perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak karena biaya
bunga dapat diakui secara fiskal. Perencanaan pajak juga berpengaruh terhadap
nilai kas yang ditahan perusahaan karena perusahaan harus membayar pajak atas
keuntungan yang diperolehnya. Perusahaan dengan hutang yang besar maka akan
lebih diawasi oleh pemberi pinjaman dan sulit untuk melakukan perencanaan pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut: (1) Profitability memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap cash holding (2) Leverage memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap cash holding (3) Profitability memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap tax planning (4) Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap
tax planning (5) Tax planning memiliki pengaruh positif terhadap cash holding (6)
Pengaruh yang lebih besar adalah profitability langsung ke cash holding (7)
Pengaruh yang lebih besar adalah leverage ke cash holding melalui tax planning.
Dengan demikian, perusahaan sebagai pelaku bisnis sekaligus wajib pajak
harus dapat lebih transparan dan jujur dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang
dijalaninya. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perusahaan harus
tetap mengikuti peraturan yang berlaku, adapun usaha perencanaan pajak guna
memperkecil beban pajak perusahaan harus dilaksanakan dengan tidak melanggar
peraturan perpajakan tersebut.
Direktorat Jenderal Pajak selaku pemerintah yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pajak di Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap para wajib
pajak. Pemerintah juga dapat meninjau kembali peraturan yang berlaku guna
mengurangi potensi kerugian negara dari upaya penghindaran pajak yang dilakukan
perusahaan sebagai wajib pajak.
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Keterbatasan
Keterbatasan antara lain: (a) hampir 50 % dari total populasi yang dieliminasi
untuk memenuhi kriteria sampel sehingga menyebabkan jumlah sampel yang
menurun cukup signifikan; (b) rendahnya nilai r2 yang menunjukan bahwa banyak
variabel yang tidak dimasukan dalam penelitian.
Saran
Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya: (a) mempertimbangkan proksi
perencanaan pajak lainnya yang dapat digunakan seperti tax shelter, tax
aggressiveness dan lainnya; (b) menambahkan populasi penelitian, tidak hanya
berfokus pada perusahaan manufaktur saja (c) menggunakan variabel lain ataupun
mengganti variabel intervening.
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