
 

 

ABSTRAK 

 

Yayan Mulyani : Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) pada perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi di PT. 

Indo Acidatama Tbk Periode 2009-2018 

 

Pajak adalah suatu iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara sebagai 

suatu bentuk partisipasi dalam membangun suatu negara. Perusahaan sebagai salah satu wajib 

pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. 

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan 

negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang 

harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan utama dari 

perusahaan seperti perusahaan manufaktur adalah untuk mendapatkan laba, namun tak sedikit 

dari perusahaan tersebut melakukan beberapa cara agar keuntungannya lebih besar, salah 

satunya dengan melakukan Tax Avoidance atau penghindaran pajak.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengaruh Return On 

Assets (ROA) terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) secara parsial; 2) Pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) secara parsial; 3) Pengaruh 

Return On Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Cash Effective Tax Rate 

(CETR) secara simultan. 

ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). 

Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik 

pengelolaan aktiva perusahaan maka semakin tinggi perusahaan untuk melakukan tindakan Tax 

Avoidance. Semakin tinggi DER semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di 

dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan semakin tinggi pula perusahaan untuk 

melakukan tindakan Tax Avoidance.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif 

varifikatif. Jenis data bersifat kuantitatif dengan sumber yang diperoleh dari data sekunder. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) yaitu PT. Indo Acidatama Tbk. Teknik pengumpulan data diperoleh 

dengan metode kepustakaan, dokumentasi dan juga browsing. Analisis data dilakukan melalui 

uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji F. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa: 1) Return On Assets (ROA) 

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) dengan 

nilai koefisien regresi negatif, nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,0612 ≤ 2,30600), taraf signifikansi > 

0,05 (0,073 > 0,05), besarnya kontribusi Return On Assets (ROA) Terhadap Cash Effective Tax 

Rate (CETR) sebesar 34.7%; 2) Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) dengan nilai koefisien regresi positif, 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,3431 ≤ 2,30600), taraf signifikansi > 0,05 (0,216 > 0,05), besarnya 

kontribusi Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 18,4%; 3) Return On Assets (ROA) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Cash Effective 

Tax Rate (CETR) dengan nilai koefisien regresi positif, nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,0104 ≤ 4,74), 

taraf signifikansi > 0,05 (0,114 > 0,05), besarnya kontribusi sebesar 30.8% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel yang lain sebesar 69,2% yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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