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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena penghindaran pajak di 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan 

dan insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya 

penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi 

di bidang perpajakan yang digunakan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur 

dengan ETR (Tarif Pajak Efektif). Kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, komite audit, kualitas audit dan insentif eksekutif merupakan variabel 

independen pada penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 15 perusahaan 

pada sektor pertambangan dan 7 perusahaan pada sektor minyak sawit yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Data dianalisis dengan menggunakan 

mailto:novitaangrayani05@gmail.com


 

 

software SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikam 

institusional berpengaruh negatif terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan, 

kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap terhadap ETR pada perusahaan 

sektor minyak sawit, komite audit berpengaruh positif terhadap terhadap ETR pada 

perusahaan sektor pertambangan, kualitas audit berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan, insentif eksekutif 

berpengaruh positif terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan dan 

perusahaan sektor minyak sawit dan terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan 

institusional dan insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak antara perusahaan 

sektor pertambangan dan sektor minyak sawit. 

 

Kata kunci: Tax Avoidance, Corporate Governance, Insentif Eksekutif 

 

Abstract 

This research is based on the rise of tax avoidance phenomenon in Indonesia. 

this study is to analyze the effect of corporate governance and executive incentives on 

tax avoidance. Tax avoidance is tax evasion efforts to comply with taxation and use 

strategies in the field of taxation that are used. In this study tax avoidance is measured 

by ETR (Effective Tax Rate). Institutional ownership, Independent board of 

commissioners, audit committee, audit quality,and executive incentives are independent 

variables on this research. The sample of this research was 15 mining sector companies 

and Crude Palm Oil (CPO) sector companies that listed in Indonesia Stock Exchange 

for the years2013-2017. This research used purposive sampling criteria and double 

linear regression analysis test. Data were analyzed using SPSS software 21 version. 



 

The results of this study indicate that institutional ownership negative influences ETR in 

mining sector companies, institutional ownership has a positive effect on ETR in CPO 

sector, audit committee has a positive effect on ETR in mining sector companies, audit 

quality has a positive effect on tax avoidance on mining sector companies, executive 

incentives have a positive effect on ETR in mining sector companies and CPO sector, 

and there are differences in the effects of institutional ownership and executive 

incentives on tax avoidance between mining companies and CPO sector. 

 

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Governance, Executive Incentive 

 

 

PENDAHULUAN 

 

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

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

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

kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan 

kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu perusahaan 

mengelola beban pajaknya serendah mungkin agar memperoleh pendapatan atau laba 

bersih yang tinggi. Salah satu kendala dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah 

tax avoidance atau penghindaran pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). 

Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan perpajakan melainkan dengan cara memanfaatkan kelemahan-

kelemahan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2016). Penyelewengan dan 



 

 

pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak 

(Mulyani dkk, 2014). Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau 

mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Penghindaran pajak dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi 

dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan 

negara dari segi penerimaan negara. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif 

bagi negara, karena bila dibiarkan negara akan mengalami kehilangan pendapatan dari 

sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan berkurangnya 

penerimaan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan 

pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang 

perbedaan pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan (kepemilikan 

institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit) dan insentif 

eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan dan perusahaan CPO 

periode 2013-2017.   

 

KAJIAN TEORI 

Agency Theory (Teori Keagenan) 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal. Agent yaitu 

manajeman perusahaan sedangkan principal yaitu pemilik (pemegang saham). Menurut 

Jensen dan Meckling (1976), agency theory merupakan perspektif yang secara jelas 

menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan 

dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam 

perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh 



 

beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang 

mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada 

seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Akibatnya tanggung jawab 

pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang dapat menyebabkan 

manajer bertindak tidak sesuai dengan kegiatan prinsipal. 

 

Teori Akuntansi Positif 

Berdasarkan teori akuntansi positif, periode akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan 

untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya 

kontrak dan memaksimumkan nilai perusahaan. Kebebasan itulah yang menjadi salah 

satu faktor yang mendorong eksekutif perusahaan untuk melakukan tindakan untuk 

meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar atau dengan kata lain melakukan tax 

avoidance. Menurut Januarti (2004) teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori 

keagenan yang memiliki tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana 

informasi keuangan disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi 

akuntansi. 

 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua 

ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. 

Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi 

merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha 

untuk meringankan kewajiban pemabayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah 



 

 

pajak yang harus dibayar (Dewi & Sari, 2015). Adapun cara yang digunakan untuk 

menghindari pajak yaitu dengan memanfaatkan celah–celah dalam undang-undang 

perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. 

 

Corporate Governance  

Cadbury Comitte, seperti dikutip oleh Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI), mengartikan Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan 

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. Penerapan corporate governance bertujuan untuk 

meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin 

dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan  dengan kepentingan pemegang saham. 

Pemegang saham mengharapkan pendapatann (dividen) yang maksimal atas dana yang 

mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional 

perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba 

ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan (Darmawan & Sukartha, 

2014). Dalam peneitian ini variabel corporate governance diukur dengan 4 proksi yaitu 

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. 

 

 

 



 

Kepemilikan Institusional 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam agency theory terdapat interkasi 

antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak 

tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu 

perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu dengan cara diperlukan adanya 

monitor dari pihak luar yang dapat memantau masing-masing pihak yang memiliki 

perbedaan kepentingan tersebut. Dengan adanya kepemilikan institusional akan 

meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin 

kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Sehingga semakin besar 

kepemilikan institusional menunjukkan semakin besar kemampuannya untuk 

mengawasi manajer serta mempengaruhi tindakan manajer dalam mengambil 

keputusan. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor institusional mempunyai 

andil dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan tax avoidance. 

 

Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen dapat didefinisikan sebagai seorang yang tidak 

terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Berdasarkan Peraturan 

Bursa Efek Indonesia Nomor Kep 305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang 

sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 

30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris (Hanum & Zulaikha, 2013). 



 

 

Sehingga semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan 

meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

 

Komite Audit  

Keberadaan komite audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-

29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-

103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sekurangkurangnya tiga orang, 

yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang 

independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan 

(Hanum & Zulaikha, 2013). Keberadaan komite audit untuk memberikan pandangan 

mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, 

dan pengendalian intern. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan 

terhadap manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas 

dan kinerja yang efektif. Dengan demikian semakin banyak jumlah komite audit maka 

kebijakan penghindaran pajak (tax avoidance) akan semakin rendah, tetapi jika jumlah 

komite audit semakin sedikit maka kebijakan penghindaran pajak (tax avoidance) akan 

semakin tinggi. 

 

Kualitas Audit  

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang 

terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi & Sari, 2015). 

Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah 



 

transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate governance. 

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal 

terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan 

transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas 

publik. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four 

menghasilkan kualitas audit yang baik dan cenderung memiliki tingkat kecurangan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) bukan The Big Four, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan tax 

avoidance. 

 

Insentif Eksekutif 

Insentif eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik 

keagenan antara principal dan agent. Insentif eksekutif merupakan penghargaan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif agar termotivasi untuk mengelola 

perusahaan mencapai tujuan, dengan adanya insentif tersebut diharapkan bahwa 

eksekutif selalu memiliki motivasi untuk fokus terhadap pencapaian tujuan perusahaan 

dan menghindari perilaku yang dapat merugikan perusahaan. Maka dengan demikian 

insentif diharapkan mampu membuat eksekutif tidak melakukan kecurangan yang 

dalam kaitanya kecurangan terhadap kebijakan pajak perusahaan. 

 

 

 

 

 



 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Komisaris 

Independen 

(X2) 

Komite Audit 

(X3) 

Kualitas Audit 

(X4) 

Insentif Eksekutif 

(X5) 

Penghindaran Pajak  

(Tax Avoidance) 

(Y) 

Kepemilikan 

Institusional 

(X1) 

H1 (+) 

H2 (-) 

H3 (-) 

H4 (-) 

H5 (-) 



 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

H1a:  Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan. 

H1b:  Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan CPO. 

H2a:  Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan. 

H2b:  Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan CPO. 

H3a:  Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

pertambangan. 

H3b:  Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

CPO. 

H4a:  Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

pertambangan. 

H4b:  Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

CPO. 

H5a:  Insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

pertambangan. 

H5b:  Insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

CPO. 

 



 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan 

CPO (Crude Palm Oil) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2013-2017. 

 

Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan 

pertambangan dan perusahaan CPO dari tahun 2013-2017 yang berkaitan dengan 

variabel penelitian. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel, dan dengan cara mempelajari 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun 

elektronik. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Dalam penelitian ini tax avoidance 

diukur dengan ETR (Effective Tax Rate). Tarif pajak efektif digunakan sebagai 

pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba 

buku dan laba fiskal. Tarif Pajak Efektif (ETR) dihitung dengan menggunakan cara 

membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

http://www.idx.co.id/


 

ETR = 
           

                   
  

Semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran 

pajak (tax avoidance) perusahaan. 

 

Kepemilikan Institusional. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar, dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Kepemilikan Institusional = 
                      

                         
  

Dewan Komisaris Independen. Dalam penelitian ini proksi komposisi dewan 

komisaris independen diukur menggunakan presentase jumlah komisaris independen 

terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komiaris perusahaan dikali 

100%. 

Komite Audit. komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit 

dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 

tentang pelaksanaan good corporate govenance anggota komite audit minimal 

berjumlah tiga orang.  

 

Kualitas Audit. Variabel kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy 

dengan Presentase 1 jika laporan keuangan suatu perusahaan diaudit oleh KAP The Big 

Four dan presentase nilai 0 jika laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP dibawah 

lisensi KAP The Big Four. 

 



 

 

Insentif Eksekutif. Dalam penelitian ini insentif eksekutif diukur dengan 

menggunakan total kompensasi yang mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran 

lain yang diterima eksekutif dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan dalam setahun 

(Armstrong dkk, 2015 dan Dewi & Sari, 2015). 

 

Metode Analisis Data  

Data diolah dan dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versi 21. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. 

 

A. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis 1a menunjukkan kepemilikan institutional 

berpengaruh negatif terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan. Artinya 

semakin besar persentase kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi tingkat 

tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang diindikasikan dengan ETR 

yang menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan investor 

institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak  institusional  kepada  

manajemen  perusahaan  untuk  melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam  

rangka memperoleh  laba yang maksimal untuk  investor institusional. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Sunarsih dan Handayani (2018), Sandy dan Lukviarman 

(2015) & Dewi dan Sari (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 



 

Pengujian hipotesis 1b menunjukkan kepemilikan institutional berpengaruh 

positif terhadap ETR pada perusahaan sektor CPO. Artinya semakin besar persentase 

kepemilikan institusional maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance 

perusahaan sektor CPO yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. Adanya 

kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan 

aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat 

seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Semakin 

besar kepemilikan institusional menunjukkan semakin besar kemampuan untuk 

mengawasi manajer serta mempengaruhi tindakan manajer dalam mengambil 

keputusan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Mulyani dkk (2018), Subagiastra dkk (2016), Cahyono dkk (2016) & Ngadiman dan 

Puspitasari (2014) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 2a dan 2b menunjukkan tidak adanya pengaruh dewan 

komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan 

dan sektor CPO. Hal ini menunjukkan keberadaan dewan komisaris independen tidak 

efektif dalam usaha pencegahan tindakan tax avoidance. Penambahan anggota dewan 

komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan, sementara  pemegang  saham  mayoritas  masih memegang peranan 

yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Cahyono dkk (2016), Dewi dan Sari (2015) dan Armstrong dkk (2015) 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dewan komisaris independen 

terhadap tax avoidance. 



 

 

Pengujian hipotesis 3a menunjukkan komite audit berpengaruh positif 

terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan. Artinya semakin banyak 

jumlah anggota jumlah komite audit maka akan semakin rendah tingkat tax 

avoidance perusahaan sektor pertambangan yang diindikasikan dengan ETR yang 

meningkat. Jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan 

peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan 

minimalisasi laba untuk kepentingan tax avoidance. Dengan semakin banyaknya 

pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan 

menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Semakin banyak 

jumlah komite audit maka kebijakan tax avoidance akan semakin rendah, tetapi jika 

jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan tax avoidance akan semakin 

tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk 

(2018), Wibawa dkk (2016) dan Cahyono dkk (2016) yang menunjukkan bahwa 

komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 3b menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance pada perusahaan sektor CPO. Ditolaknya hipotesis ini menjelaskan 

bahwa walaupun nilai rata-rata komite audit yang dimiliki perusahaan sudah sesuai 

dengan peraturan OJK No. 55/POJK/2015 yaitu sebanyak 3 orang, belum mampu 

menurunkan tindakan tax avoidance. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa 

tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan menurut komite audit 

merupakan hal yang legal, asalkan laporan keuangannya sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan (SAK). Selain itu dapat juga diindikasikan perusahaan hanya 

sekedar untuk memenuhi peraturan yang ada dan belum melakukan tugas yang ada di 

peraturan OJK 55/POJK/2015. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 



 

dilakukan oleh Sunarsih dan Handayani (2018) dan Dewi dan Sari (2015) 

menemukan hasil yang menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

Pengujian hipotesis 4a dan 4b menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO.  

Pengaruh tidak signifikan kulitas auditor eksternal pada perusahaan dikarenakan 

audit yang dilakukan oleh KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, dimana 

audit laporan tersebut bertujuan menentukan apakah laporan keuangan yang 

disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan SAK atau akuntansi yang berterima 

umum dan tidak sampai mengukur ada atau tidaknya kecurangan yang dilakukan 

oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan yaitu tax avoidance. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti dan Susanto 

(2015) dan Handayani dkk (2015) menunjukan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 5a dan 5b menunjukkan insentif eksekutif berpengaruh 

positif terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO. Artinya 

semakin besar insentif eksekutif maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance 

perusahaan yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. Adanya insentif 

eksekutif diharapkan bahwa eksekutif selalu memiliki motivasi untuk fokus terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan 

perusahaan. Maka dengan demikian insentif diharapkan mampu membuat eksekutif 

tidak melakukan kecurangan yang dalam kaitanya kecurangan terhadap kebijakan 

pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Armstrong dkk (2015) menyatakan 



 

 

bahwa insentif manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

Hasil uji chow menunjukkan ada perbedaan pengaruh kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan 

insentif eksekutif terhadap tax avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan 

sektor CPO. Adanya perbedaan pengaruh ini disebabkan semakin melemahnya harga 

komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sehingga tingkat keuntungan 

yang diperoleh perusahaan semakin rendah yang berdampak pada kurang efektifnya 

penerapan corporate governance. Hal ini didukung dengan pendapat Pamungkas dan 

Muid (2012) yang menyatakan profitabilitas yang besar dapat menarik minat investor 

untuk menanamkan modal di dalam perusahaan. Dengan semakin banyaknya 

investor maka tanggung jawab manajemen untuk senantiasa meningkatkan kinerja 

semakin besar. Rasa tanggung jawab pihak manajemen terhadap para pemegang 

saham dapat dilakukan dengan meningkatkan penerapan GCG. 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dengan ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institutional berpengaruh negatif terhadap ETR pada perusahaan 

sektor pertambangan. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka 

akan semakin tinggi tingkat tax avoidance pada perusahaan sektor 

pertambangan yang diindikasikan dengan ETR yang menurun. 



 

2. Kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap terhadap ETR pada 

perusahaan sektor CPO. Semakin besar persentase kepemilikan institusional 

maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan sektor CPO yang 

diindikasikan dengan ETR yang meningkat. 

3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO. 

4. Komite audit berpengaruh positif terhadap terhadap ETR pada perusahaan 

sektor pertambangan. Semakin banyak jumlah anggota jumlah komite audit 

maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan sektor 

pertambangan yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. 

5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor 

CPO. 

6. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan 

sektor pertambangan. 

7. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor 

CPO. 

8. Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap ETR pada perusahaan sektor 

pertambangan dan perusahaan sektor CPO. Semakin besar insentif eksekutif 

maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan yang diindikasikan 

dengan ETR yang meningkat. 

9. Terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan institusional dan insentif eksekutif 

terhadap tax avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO. 

 

 



 

 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian yang akan datang dapat dikembangkan dengan membandingkan 

pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, 

kualitas audit, dan insentif eksekutif terhadap tax avoidance dengan sektor-

sektor perusahaan lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia.  

2. Periode pengamatan hanya lima tahun sehingga data observasi yang didapatkan 

masih sedikit. 

 

C. Implikasi Penelitian 

1. Bagi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan setiap tindakan dan 

keputusan yang diambil terkait dengan keputusan perpajakannya serta dapat 

menekan penghindaran pajak agresif dengan meningkatkan corporate 

governance. Misalnya terkait peraturan BEI mengenai komite audit dan 

peraturan OJK mengenai komisaris independen.  

2. Bagi pemerintah hendaknya lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan 

atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, khususnya perusahaan yang 

melaporkan rugi selama dua tahun berturut-turut, karena dikhawatirkan 

perusahaan yang melaporkan rugi dapat memanfaatkan celah peraturan yang 

ada.  

3. Bagi calon investor hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon 

investor dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk memahami praktik 

tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. 

 



 

D. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas peneliti dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Menambah rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan   

hasil yang lebih baik  

2. Jumlah data observasi hendaknya lebih diperbanyak dengan periode 

pengamatan yang lebih panjang, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

3. Perlu memperluas objek penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak terbatas pada perusahaan sektor 

pertambangan dan sektor CPO karena dengan objek penelitian yang lebih 

banyak diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  

4. Dalam penelitian yang akan datang perlu menambahkan variabel-variabel dan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan tax avoidance pada 

perusahaan, seperti: profitabilitas, leverage perusahaan, dan kepemilikan 

manajerial. 
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