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Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengukur pengaruh dari 

karakter eksekutif, kualitas audit, komite audit, kompensasi rugi fiskal, dan return on 

assets terhadap tax avoidance. Peneliti menggunakan karakter eksekutif, kualitas audit, 

komite audit, kompensasi rugi fiskal, dan return on assets sebagai variabel independen 

untuk melihat apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu tax 

avoidance yang di proksikan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dan menggunakan pengambilan data dengan metode purposive sampling 

yang mendapatkan 21 bank sebagai sampel dan 98 observasi setelah dilakukan outlier. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap tax avoidance. Sementara itu, kompensasi rugi fiskal 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Selanjutnya, untuk 

kualitas audit, komite audit, dan return on assets tidak memilki pengaruh terhadap tax 

avoidance. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to determine the effect of the executive 

character, the quality of audit, audit committee, fiscal lost compensation, and return 

on assets towards tac avoidance. The researcher used executive character, quality of 

audit, audit committee, fiscal lost compensation, and return on assets as the 

independent variables that are estimated affect the dependent variable (tax avoidance) 

that is represented through Cash Effective Tax Rate (CETR). This research was 

conducted at banking company that has already registered in BEI during 2012-2016. 

This research using a secondary data and used purposive sampling method so that 

researcher got 21 banks as the sample and 98 observation after the outlier. The result 

of this research shows that executive character gave a significant negative impact to 

tax avoidance. Meanwhile, the fiscal lost compensation gave a significant positive 

towards tax avoidance. Furthermore, the audit quality, audit committee, and return on 

assets do not affect to the tax avoidance.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib 

pajak pribadi maupun wajib pajak badan dimana imbalannya tidak dirasakan langsung, 

bersifat memaksa dan pemungutan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan diusahakan serendah 

mungkin karena pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. 

Tetapi pemerintah menginginkan wajib pajak untuk membayar pajak setinggi mungkin 

guna membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2014). 

Fenomena dalam penelitian ini yaitu menurunnya penerimaan pajak pada tahun 2017, 

dimana bisa saja di indikasikan adanya kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan 

banyak perusahaan untuk memaksimalkan pendapatannya dan masih rendahnya 

tingkat tax ratio yang didapatkan oleh negara Indonesia dibandingkan dengan negara 

se-Asia tenggara didunia. Tax ratio negara Indonesia yaitu sekitar 11,7%. Tax ratio 

menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan 

pajak dari wajib pajak pribadi maupun badan, semakin tinggi tax ratio suatu negara 

akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.  

Dapat kita lihat bahwa tax ratio di Indonesia masih rendah, disebabkan karena 

adanya pertumbuhan penerimaan pajak yang rendah, realisasi penerimaan pajak 
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rendah, banyaknya kebocoran pajak dan kurang adanya kesadaran wajib pajak 

untuk membayar pajak tepat waktu (anggaran.depkeu.go.id). Itu semua masih menjadi 

pekerjaaan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, namun upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pajak mengalami banyak 

kendala, salah satunya adalah penghindaran pajak (tax avoidance).  

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

paling besar yang dipungut dari rakyat yang berifat memaksa. Kewajiban pajak 

bertujuan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pembangunan negara 

berjalan dengan baik agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Menurut Badan 

Pusat Statistik (2017) sumber pendanaan APBN yang terealisasi paling besar dari 

penerimaan pajak. Tabel 1.1 menjelaskan realisasi sumber penerimaan APBN pada 

tahun 2014-2017. 

Tabel 1.1. 

Realisasi penerimaan negara APBN 2014-2017 (Dalam Milyar Rupiah) 

Sumber 

Penerimaan 
2014 2015 2016 2017 

Penerimaan Pajak 1,146,865.80 1,240,418.86 1,539,166.20 1,498,966.70 

Penerimaan Bukan 

Pajak 
398,590.50 255,628.48 245,083.60 250,064.30 

Hibah 5,034.50 11,973.04 1,975.20 1,435.10 

Total Penerimaan 

Negara 
1,550,490.80 1,508,020.37 1,786,225.00 1,750,466.10 

Sumber: Departemen Keuangan (Badan Pusat Statistik) 2017 
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 Dari data diatas penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. 

Menurut UU No.16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa dan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Tetapi, sebagian wajib pajak berpendapat bahwa pajak adalah 

beban yang mengurangi seluruh penghasilan masing-masing individu atau badan. Agar 

tidak mengurangi penghasilan individu/badan WP melakukan usaha untuk mengurangi 

beban pajaknya dengan cara legal dan illegal. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha untuk mengurangi 

hutang pajak yang bersifat legal (Lawful) sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) 

adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful) 

(Xynas, 2011). Dengan melakukan penghindaran pajak tersebut maka wajib pajak 

mempunyai kesempatan untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya 

kepada pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak 

salah satunya karakter eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu 

untuk melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap 

tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut (Kothari, Lewellen, & Warner, 2006).  

Selain karakter eksekutif, kualitas audit juga sebagai faktor yang 

mempengaruhi penghindaran pajak, menurut DeAngelo (1981) kualitas audit 

merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material (technical 

capabilities) dan melaporkan kesalahan (auditor independence) dimana yang nantinya 
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akan dinilai pasar. 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 (Sunarsih & Oktaviani, 2016).  

Komite audit juga merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak 

karena berperan sebagai pengawas proses laporan keuangan yang bertujuan untuk 

mewujudkan laporan keuangan yang disurun melalui proses pemeriksaan dengan 

intergritas dan objektifitas dari auditor, serta berperan untuk memastikan bahwa 

laporan yang dibuat sudah mencerminkan posisi laporan keuangan yang sesungguhnya 

(Kerr, Price, & Roman, 2016). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.55/POJK.04/2015, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab dewan komisaris, dewan komisaris wajib membentuk komite audit 

paling sedikit terdiri dari tiga orang yaitu seorang komisaris independen, seorang pihak 

yang memiliki keahlian dibidang akuntansi, dan seorang dari pihak independen yang 

memiliki keahilan dibidang hukum atau perbankan. Dengan melihat tujuan komite 

audit diharapakan perusahaan tidak melakukan manipulasi pajak, sedangkan pada 

kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 

membuktikan bahwa komite audit belum sepenuhnya dilakukan oleh Bank Umum di 

Indonesia Penelitian (Annisa & Kurniasih, 2012). 
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Menurut Cheisviyanny & Rinaldi (2015) kompensasi rugi fiskal adalah proses 

membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya 

dinamakan dengan kompensasi kerugian (carrying loss). Kompensasi kerugian dalam 

Pajak Penghasilan diatur pada UndangUndang No.36 Tahun 2008 tetang Pajak 

Penghasilan diatur sebagai berikut: a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk 

tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih 

Bayar tetapi ada kerugian). b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang 

dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian. Kerugian Fiskal 

tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai 

tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut 

sampai dengan 5 (lima) tahun. d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi 

kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak 

sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan. Kompensasi rugi fiskal, dapat diukur dengan menggunakan variabel 

dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal 

tahun t (Cheisviyanny & Rinaldi, 2015). 

Return on Asset adalah indikator bagi bank untuk melihat profitabilitas bank. 

ROA dihitung dengan membagi net income dengan total assets yang akan 

menghasilkan rasio kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dari asset yang 

dikelola. ROA adalah manajemen yang efektif dalam menghasilkan profit dari tiap 

asset yang di investasikan (Hassoune, 2002). Menurut Naceur (2003) ROA sebagai 
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indikator kinerja bank untuk melihat keefektifan asset bank. ROA dapat mengukur 

keuntungan yang di dapat dari asset dan untuk melihat seberapa baik manajemen bank 

dalam menggunakan sumber investasi riil bank tersebut untuk menghasilkan 

keuntungan (Alkassim, 2005). 

Berikut beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi terkait bank umum 

di Indonesia adalah sebagai berikut:  Menurut Anggoro Budi Santosa, Pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak di Februari 2015 Eropa dikejutkan kasus perpajakan yang 

dilakukan oleh HSBC Swiss adalah International Consortium of Investigative 

Journalist (The Guardian dan BBC Inggris, Le Monde Perancis, dan 50 media lainnya) 

yang mengungkap kasus ini ke publik. Dalam laporannya, HSBC Swiss diduga telah 

membantu customer kaya untuk menghindari pajak (Tax Avoidance) dengan 

menawarkan skema agresif untuk mengurangi pajak di negara asal, khususnya Eropa. 

Secara serentak, otoritas pajak negara eropa: HMRC Inggris, CFE Perancis, dan negara 

belahan dunia lain seperti ATO Australia segera melakukan penyelidikan guna 

menemukan keterlibatan warganya yang menyembunyikan pundi-pundi kekayaannya.  

Kasus HSBC Swiss semakin menambah deretan kasus penghindaran pajak di 

benua biru. Di akhir 2014, terungkap kasus penghindaran pajak yang menyangkut 3 

banyak perusahaan multinasional yang melibatkan negara Luxembourg sebagai negara 

yang memberikan fasilitas pajak dengan skema pajak yang rumit dengan dibantu oleh 

kantor akuntan handal internasional. Penghindaran pajak Indonesia, dalam salah satu 

rilis koran nasional terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi Majalah 
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Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss. Dalam kasus lain, banyak perusahaan 

besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada 

di Indonesia, dengan varian pembayaran jasa, royalti ke kantor pusat. Belanda 

merupakan negara menarik untuk menerbitkan obligasi internasional karena fasilitas 

tax treaty 0% atas pembayaran bunga. Walaupun tarif pajak corporate tax Indonesia 

sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010, namun tarif ini relatif masih tinggi 

apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Hanya Malaysia yang sama 

25%. Thailand 20%, Vietnam 22%, sedangkan Singapura hanya mematok tarif 17%. 

Mengintip keluar lagi, Hongkong 16,5%. Apalagi negara tax haven countries, seperti: 

Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang mematok corporate tax 0%.  

Singapura memang patut menjadi perhatian, terutama karena faktor kedekatan 

geografis. Sebagai negara kecil, Singapura memainkan peran seperti negara kecil di 

eropa yang menyedot penerimaan pajak negara tetangga dengan fasilitas tarif pajak 

atau skema rumit untuk menurunkan pajak di negara sumber. Tengoklah tarif corporate 

tax Swiss 17.92% dan Irlandia 12.5% atau Luxembourg dengan skema rumitnya untuk 

penghindaran pajak. Singapura memang jor-joran memberikan insentif pajak. Bagi 

investor asing yang menempatkan kantor pusat 4 atau regional usaha disana dan syarat 

memperkerjakan orang Singapura akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 10-15%. 

Ada juga penurunan tarif untuk perusahaan yang bergerak di bidang shipping dan 

maritime. Ditambah tidak adanya withholding tax untuk pembayaran bunga dan 

dividen, makin lengkaplah sudah. Maka tidaklah mengherankan, jika banyak 
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pengusaha Indonesa yang memarkir uang mereka ke Singapura. Direktur Utama Bank 

Mandiri saja sempat mengatakan bahwa terdapat dana simpanan orang kaya Indonesia 

dan uang perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-masing bernilai USD 150 

Milyar. (sumber: pajak.go.id). 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) 

dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, 

Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance menunjukan bahwa karakter 

eksekutif berpengaruh positif dan komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap tax avoidance. Dalam Cheisviyanny & Rinaldi (2015) dengan judul Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax 

Avoidance meneliti bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance sedangkan ROA berpengaruh positif signifikan. Penelitian Dyreng, Hanlon, 

& Maydew (2010) dengan judul The Effect of Executive on Corporate Tax Avoidance 

meneliti bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan. Dalam penelitian 

Sandy & Lukviarman (2008) yang berjudul Pengaruh Corporate Governance Terhadap 

Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur menunjukan bahwa 

kualitas audit berpengaruh positif dan komite audit berpengaruh negative. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek 

penelitian yang biasanya pada perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini dilakukan 

pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2016. 
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Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa jurnal yang meneliti mengenai 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengeruhi penghindaran pajak di Indonesia.  

 Berdasarkan latar belakang dan fenomena fenomena yang terjadi, maka dalam 

penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul ”Pengaruh 

Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan 

Return On Assets Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Bank 

Umum yang Terdaftar di BEI 2012-2016”. 

1.2. Batasan Masalah 

Objek penelitian ini meneliti Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)?  

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)? 

4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)?  
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5. Apakah ROA (Return on Assets) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)? 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakter eksekutif, 

kualitas audit, komite audit, kompensasi rugi fiskal, dan ROA terhadap praktek 

penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016. Secara lebih detail penelitian 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Untuk melihat pengaruh karakter eksekutif terhadap praktek penghindaran pajak. 

2. Untuk melihat pengaruh kualitas audit terhadap praktek penghindaran pajak. 

3. Untuk melihat pengaruh komite audit terhadap praktek penghindaran pajak.  

4. Untuk melihat pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap praktek penghindaran 

pajak. 

5. Untuk melihat pengaruh ROA (Return on Assets) terhadap praktek penghindaran 

pajak. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini: 
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1. Bagi mahasiswa atau akademisi, dapat menambah literatur dalam bidang akuntansi 

berupa pengetahuan mengenai kecenderungan praktek penghindaran pajak (Tax 

Avoidance). 

2. Bagi manajer Bank Umum terkait sebagai alternatif dalam menghindari pajak yang 

terlalu besar. 

3. Penilitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya dan dapat 

menjadi pertimbangan dalam praktek penghindaran pajak. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan atau isu yang 

mendorong penulis untuk memilih topik yang dipilih dalam penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, sehingga 

dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan variabel 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode 

pengumpulan data, dan metode analisisnya. 

BAB IV ANSLISIS DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini membahas analisis dan intepretasi terhadap hasil penelitian 

berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini ini berisi mengenai kesimpulan yang telah dibahas pada Bab IV 

dan saran-saran yang diberikan untuk pembaca dan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



 

 

13 

Indonesia Banking School 

 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai pemaparan teori-teori yang akan digunakan 

peneliti dan landasan serta referensi dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian 

teori dan definisi mengenai teori keagenan, teori mengenai corporate governance, teori 

mengenai kompensasi rugi fiskal, teori mengenai profitabilitas, serta teori mengenai 

tax avoidance. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan perkembangan 

dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh corporate governance, 

kompensasi rugi fiskal, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori agency merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara pihak 

manajeman perusahaan (agent) dan pihak pemilik perusahaan (principal). Teori 

keagenan merupakan hubungan kerjasama antara principal dan agent, dimana pihak 

principal memberikan wewenang kepada pihak agent untuk mengelola dan mengambil 

keputusan perusahaan. Maka dari itu pihak pemilik perusahaan mempunyai kewajiban 

untuk memberikan imbalan kepada pihak manajemen perusahaan. Pandangan 

mengenai agency theory dikarenakan adanya potensi konflik yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak 
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manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dimana pemilik perusahaan 

menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang 

mereka berikan sedangkan pihak manajemen perusahaan menginginkan kompensasi 

dan insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan teori agensi dengan 

aktivitas penghindaran pajak ini adalah Principal sebagai penanam modal di suatu 

perusahaan mengharapkan laba yang sebesar-besarnya. Tetapi di lain pihak, Agent 

yang bertindak sebagai pengelola dana harus menagih pajak kepada Principal, kondisi 

ini diawali dengan adanya asimetri informasi. Kondisi asimetri informasi muncul 

dalam teori keagenan (Agency Theory), yaitu principal (pemilik/atasan) memberikan 

wewenang kepada agen (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimiliki. 

Principal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prisipal 

tidak pernah tahu pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual 

perusahaan, situasi ini disebut sebagai asimetri informasi.  

 Pemilihan grand theory ini dikarenakan penulis melihat adanya potensi konflik 

perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pemilik 

perusahaan. Dimana pemilik perusahaan lebih mementingkan pengembalian atas 

investasi yang mereka berikan, akan tetapi pihak manajemen perusahaan memikirkan 

berapa beban pajak yang harus perusahaan keluarkan dan insentif yang akan mereka 

terima setelah dikurangi beban pajak dan pengembalian kepada pemilik perusahaan. 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



15 

 

Indonesia Banking School 

 

Selain itu, pemilihan agency theory ini didasarkan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai penghindaran pajak. 

2.1.2. Pajak 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 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. 

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang 

melekat pada pengertian pajak, yaitu: 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual 

oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public. 

Fungsi perpajakan terbagi menjadi 2 (dua) macam fungsi menurut Siti Resmi 

(2013), yaitu: 
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1. Fungsi Budgetair 

 Fungsi Budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu 

fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara 

optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini 

disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. 

Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai 

berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.  

2. Fungsi Regulerend 

Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu fungsi 

dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap 

dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran 

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai undang-

undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi 

merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran 

serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Darmawan & Sukartha, 

2014). 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



17 

 

Indonesia Banking School 

 

2.1.3. Rekonsiliasi Fiskal (Resmi, 2013) 

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan 

penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut 

perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukan untuk menilai 

kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan 

fiskal lebih ditunjukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau 

bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan 

keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak 

Penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut 

mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 

2013). Perbedaan-perbedaan antara akuntansi (komersial) dengan fiskal tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi beda tetap (permanent differences) dan beda waktu (timing 

differences) 

1) Koreksi Fiskal Positif dan Negatif 

Perbedaan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah 

dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Koreksi fiskal meliputi 

pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi 

negative (Resmi, 2013) 
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a.  Koreksi Fiskal Positif 

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan 

meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan 

terutang juga meningkat. 

b. Koreksi Fiskal Negatif 

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan 

menurunnya laba kena pajak  yang membuat PPh badan terutang juga akan 

menurun. 

2) Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu 

a.  Perbedaan Tetap (permanent differences) 

Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang 

disebabkan oleh perbedaan konsep atau cara pengukuran pendapatan biaya. 

Perbedaan ini bersifat tetap artinya sekali pajak tidak memperkenankan suatu 

biaya, maka selamanya biaya atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan dari 

perhitungan pajak (Resmi, 2013). 

b.  Perbedaan Waktu (timing differences) 

Perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal 

yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban. 

Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh 

perbedaan waktu ini terjadi apabila terdapat item-item dari pendapatan dan 

biaya yang diperhitungkan dalam penentuan luas akuntansi untuk satu periode, 
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tetapi diperhitungkan dalam penentuan pendapatan atas laba kena pajak untuk 

periode yang berlainan. Perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan 

dikompensasikan dalam satu atau lebih periode berikutnya (Resmi, 2013). 

2.1.4. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Menurut  Annisa & Kurniasih (2012) perencanaan pajak (Tax Planning) adalah 

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa 

sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada 

dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Dengan begitu 

pihak manajemen akan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat 

ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku 

(loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 

2014). 

Selain berkaitan dengan efisiensi pembayaran pajak dengan benar, tax planning 

juga bertujuan dengan pemanfaatan peluang kegiatan usaha.  Dengan memanfaatkan 

berbagai fasilitas perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan peluang berkaitan 

dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikam 

pemerintah dengan cara yang legal. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, baik yang memenuhi ketentuan perpajakan maupun 

yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan dalam perpajakan 
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adalah tax avoidance dan tax evasion  (Suminarsasi, 2012). Pengertian dari kedua 

istilah tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan 

beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat 

diterima oleh fiskus pajak.  

b. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara 

sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal 

beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat 

memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya. 

2.1.5. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan 

yang ada. Artinya tax avoidance melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau 

perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak 

sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Rahmawati, 2016). Tax 

avoidance ini dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena 

tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau memaksimalkan 

penghasilan setelah pajak. 
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 Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax 

affairs’ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful).  

Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku 

yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik 

penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak 

(Ngadiman & Puspitasari, 2014).  

Dalam penelitian Hoque (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan 

penghindaran pajak, yaitu:  

a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga 

mengurangi laba bersih dan utang pajakperusahaan tersebut. 

b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan 

membebankan yang sama terhadap laba bersihsehingga mengurangi utang pajak 

perusahaan.  

c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba 

bersih.  

d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan 

peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.  

e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur 

sehingga mengurangi laba kena pajak.  
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Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu 

menginginkan adanya pengembalian keuntungan perusahaan yang berlipat ganda dari 

investasi perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak yang artinya keuntungan 

perusahaan akan meningkat (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Tax Avoidance 

merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan 

pembayaran pajak. Ada beberapa metode untuk mengukur Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) antara lain, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Pengukuran Tax Avoidance 

Metode Pengukuran Cara Perhitungan 

GAAP ETR 
 

Current ETR 
 

Cash ETR 
 

Long-run cash ETR 
 

ETR Differential Statutory ETR - GAAP ETR 

DTAX 

Error term from the following regression:  

ETR differential x Pre-tax book income=  

a + b x Control + e  

Total BTD 
Pre-tax income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - 

(NOLt – NOLt-1 )) 

Temporary BTD Deferred tax expense / U.S.STR 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝚺 (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑)

𝚺 (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)
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Abnormal Total BTD Residual from BTD/ TAi t = βTAit + βmi + eit  

Unrecognized Tax 

Benefits 
Disclosed amount post - FIN48  

Tax Shelter Activity 
Indicator variable for firms accused of engaging in a 

tax shelter  

Marginal Tax Rate Simulated marginal tax rate 

Sumber : Hanlon & Heitzman (2010) 

2.1.6. Corporate Governance 

Corporate governance menurut Organzation for Economic Cooperation and 

Development (OECD, 2004), yang mendefinisikannya sebagai sistem yang 

dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. 

Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang 

berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan 

pengurus, manajer, dan semua anggota stakeholders non pemegang saham.  

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), konsep Good 

Corporate Governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme 

untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (shareholders). Dari 

definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance pada intinya 

adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan 

dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan 

organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, 
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selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi 

para penggunanya untuk mengambil keputusan. 

2.1.6.1.   Karakter Eksekutif 

Menurut Angie Low (2009) dalam penelitiannya terhadap karakteristik manajer 

menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan 

eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif 

yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil 

keputusan bisnis dan biasnya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, 

posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Saputra, Rifa, dan 

Rahmawati, 2016). Besar atau kecilnya resiko sebuah perusahaan dapat membuktikkan 

apakah karakter eksekutif merupakan risk taker atau risk averse. Dapat disebut risk 

taker apabaila nilai resiko lebih dari nilai rata-rata. Sebaliknya eksekutif dikatakan 

bersifat risk averse jika nilai risiko kurang dari nilai rata-rata (Hanafi dan Harto, 2014). 

Menurut Swingly & Sukartha (2015) berdasarkan karakter individu (executive) 

yang duduk dalam manajemen perusahaan akan tercermin pada sbesar kecilnya risiko 

perusahaan (corporate risk). Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan 

(corporate risk) merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bisa diukur dengan 

rumus standar deviasi dari EBITDA (Earning Before Income Tax, Depreciation and 

Amortization): 

 𝑅𝑖𝑠𝑘 = √∑ (𝐸𝑖,𝑐,𝑘,𝑡
𝑇
𝑡=1 − 1/𝑇 ∑ )2/(𝑇 − 1)𝑇

𝑡=1  
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2.1.6.2.   Kualitas Audit 

Menurut Sandy & Lukviarman (2015) dalam penerapan Corporate Governance, 

Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu 

elemen yang penting, karena kualitas audit adalah salah satu elemen yang diharapkan 

dapat melihat transparansi suatu perusahaan kepada pemegang saham yang dicapai 

dengan melaporkan hal-hal terkait dengan kegiatan operaisonal pada perusahaan 

termasuk salah satunya adalah perpajakan. Adanya rapat para pemegang saham dengan 

perusahaan mempunyai alasan yaitu dikhawatirkan adanya asumsi bahwa implikasi 

dari perilaku pajak yang agresif, dan para pemegang saham tidak ingin perusahaan 

mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan 

tersebut. 

Laporan keuangan memiliki peran penting dan merupakan dasar pengambilan 

keputusan untuk para investor (Sandy & Lukviarman, 2015). Oleh karena itu, kualitas 

dari laporan keuangan dapat dilihat dari apakah perusahaan tersebut menggunakan jasa 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dalam mengaudit perusahaannya atau tidak. 

KAP The Big Four adalah oligopoly industry akuntansi dan jasa professional karena 

mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan go public (terdaftar di pasar 

modal) di seluruh dunia, dan perusahaan private besar lainnya. Laporan keuangan yang 

diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas karena banyaknya 

pengalaman mengaudit perusahaan-perusahaan besar, sehingga menampilkan nilai 
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perusahaan yang lebih riil, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP 

The Big Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, 

Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non-The Big Four. Sebab Auditor yang 

memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan reputasinya 

dengan memberikan Kualitas Audit yang tinggi pula (Sandy & Lukviarman, 2015). 

2.1.6.3.   Komite Audit 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 berbunyi 

bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan 

Komisaris. Dimana komposisi, struktur, dan keanggotaannya sebagai berikut: 

a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 

b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal 

dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik 

c. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Komite 

Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten 

atau Perusahaan Publik kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan 

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten 

atau Perusahaan Publik. Adapun syarat keanggota dan masa tugas komite audit wajib, 

antara lain:  
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1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan, pengalaman sesuai 

dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.  

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perushaan khususnya yang terkait 

dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen 

risiko, dll.  

3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perusahaan.  

4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan 

Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lalin yang memberi jasa penilai 

kepada emiten dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 

2.1.7. Kompensasi Rugi Fiskal 

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya 

dinamakan dengan kompensasi kerugian (carrying loss). Kompensasi kerugian dalam 

Pajak Penghasilan diatur pada UndangUndang No.36 Tahun 2008 tetang Pajak 

Penghasilan diatur sebagai berikut:  

a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat 

kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian) .  

b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan 

yang diperbolehkan mengalami kerugian,   
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c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba 

neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian 

tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.  

d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun 

pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-

undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.  

Kompensasi rugi fiskal, dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang 

akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari & 

Martani, 2010). 

2.1.8. Profitabilitias 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran untuk melihat kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham tertentu (Diaz & jufrizen, 2006). Rasio profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri (Sartono, 2010). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Beberapa 

pengukuran profitabilitas: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
  (Kasmir, 2014) 
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Kemampuan perusahaan ini akan dilihat oleh investor, makin baik kemampuan 

perusahaan tersebut maka semakin tertarik investor untuk menanamkan modal di 

perusahaan tersebut. ROA memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik 

usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-

pihak yang tertarik memiliki hubungan dengan perusahaan seperti calon investor (Diaz 

& jufrizen, 2006). 

Profitabilitas dapat diukur juga dengan menggunakan Return on Asset (ROA). 

Rasio merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan (Syamsuddin, 2009). Sedangkan menurut Kasmir (2014) ROA itu sendiri 

adalah rasio yang menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan untuk menunjukan efektifitas manajemen dalam upaya memperoleh 

pendapatan. Penghitungan ROA diukur dengan model: 

   𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
    Kasmir (2014) 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian – Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 

Calvin Swingly 

dan I Made 

Sukartha (2015) 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif, 

Komite Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Sales Growth 

pada Tax 

Avoidance 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Karakter 

Eksekutif, 

Komite Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Sales Growth 

Karakter Eksekutif 

berpengaruh 

positif 

2 

Syeldila Sandy & 

Niki Lukviarman 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance: 

Studi Empiris 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Komisaris 

Independen, 

Kualitas Audit, 

Komite Audit, 

dam 

Kepemilikan 

Institusional 

Kualitas Audit 

berpengaruh 

positif; Komite 

Audit berpengaruh 

negatif 

3 

Tommy 

Kurniasih & 

Maria M. Ratna 

Sari (2013) 

Pengaruh 

Return on 

Assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

pada Tax 

Avoidance 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

ROA, 

Leverage, 

Komposisi 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

 

ROA berpengaruh 

negatif signifikan; 

Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

negatif signifikan 
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4 

Jeong Ho Kim & 

Chae Chang Im 

(2016) 

Corporate Tax 

Avoidance in 

SME: The Effect 

of Listing 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Size, ROA, 

Leverage, 

Operating 

Cash, Plant 

Property and 

Equipment, and 

Sales Growth 

 

ROA berpengaruh 

positif 

5 

Scott D. Dyreng, 

Michelle Hanlon, 

& Edward L. 

Maydew (2010) 

The Effects of 

Executives on 

Corporate Tax 

Avoidance 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Executive 

(Karakter 

Eksekutif) 

Karakter Eksekutif 

berpengaruh 

positif signifikan 

6 

Kanagaretnam, 

Lee, Lim, & 

Lobo (2016) 

Relation 

Between 

Auditor Quality 

and Tax 

Aggressiveness: 

Implications of 

Cross-Country 

Institutional 

Differences 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Auditor 

Quality, Audit 

Environment, 

Capital Market 

Pressure 

Kualitas Audit 

berpengaruh 

negatif 

7 
Muhammad Rizal 

(2016) 

Why Company 

Does Tax 

Avoidance? 

Evidance from a 

Manufacturing 

Company in 

Indonesia Stock 

Exchange 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

CSR, 

Profitability 

(ROA), 

Independent 

Commissioner 

ROA berpengaruh 

negatif signifikan 
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8 

Jon N. Kerr, 

Richard Price, 

dan Fracisco J. 

Román (2016) 

 

The Effect of 

Corporate 

Governance on 

Tax Avoidance: 

Evidance from 

Governance 

Reform 

 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Audit Quality, 

Audit 

Committee, 

Institutional 

Ownership, 

Executive 

 

Kualitas Audit 

berpengaruh 

negatif; Komite 

Audit berpengaruh 

negatif; Karakter 

Eksekutif 

berpengaruh 

positif 

9 

 

Pérez-cavazos & 

Silva (2015) 

Tax-Minded 

Executives and 

Corporate Tax 

Strategies: 

Evidance from 

the 2013 Tax 

Hikes 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Executive 

(Karakter 

Eksekutif), 

Capital Gains, 

Dividends, 

Effective Tax 

Rates 

Karakter Eksekutif 

berpengaruh 

positif signifikan 

10 

Jeong Ho Kim & 

Chae Chang Im 

(2017)s 

Study on 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) : Focus 

on Tax 

Avoidance and 

Financial Ratio 

Analysis 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Profitability 

(ROA), 

Liquidity, 

Productivity, 

Activity, Sales 

Growth 

 

ROA berpengaruh 

positif signifikan 

 

 

 

Sumber: Olahan penulis (2018) 
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2.3. Kerangka Hipotesis 

Penelitian ini menguji pengaruh karakter eksekutif, kualitas audit, komite audit, 

kompensasi rugi fiskal, dan ROA (Return on Assets) terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada Bank Umum di Indonesia. Kerangka penelitian dalam penelitian ini 

akan ditunjukan oleh gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1.  

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Olahan Penulis 

Penelitian ini memiliki lima variable yang dapat mempengaruhi satu variable yang 

akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan dilakukan dengan 
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mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian sebelumnya. Kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dengan alat statistic yang telah ditetapkan. 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance 

(Kothari et al., 2006) menyatakan eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak 

ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi yang 

lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut. Pimpinan perusahaan sebagai 

pengambil keputusan yang tepat dan kebijakan dalam perusahaan tertentu memiliki 

karakter risk taker atau risk averse yang dapat dilihat dari besar atau kecilnya risiko 

perusahaan (Budiman, 2012). 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dyreng et al (2010), Swingly & 

Sukartha (2015), Pérez-cavazos & Silva (2015), dan Kerr et al (2016) menyatakan 

bahwa karakter eksekutif memiliki peranan yang positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah 

H1: Karakter Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak  

2.4.2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance 

Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang transparan (transparancy) menjadi 

salah satu elemen yang penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai 

dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para 
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pemegang saham. Peningkatan transparansi dalam hal pajak kepada pemegang saham 

semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori 2010). Auditor yang memiliki 

kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan 

memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan 

jasa auditor yang lebih berpengalaman dapat menjamin informasi keuangan yang 

dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas 

informasi tersebut (Tuanakotta 2007) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku 

penghindaran pajak. 

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

biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit 

melakukan kebijakan penghindaran pajak karena banyaknya pengalaman KAP Big 

Four dalam mengaudit perusahaan dan bank besar. Dengan demikian, apabila semakin 

berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak 

melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2009). Secara 

empiris, para peniliti terdahulu telah membuktikan bahwa Kualitas Audit memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tax avoidance (Annisa dan Kurniasih, 

2012; Maharani dan Suardana, 2014; Dewi dan Jati, 2014). Dengan begitu hipotesis 

yang dapat dikembangkan adalah 

H2: Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 
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2.4.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance 

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris memastikan bahwa 

laporan keuangan disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, struktur pengendalian internal dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit 

internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan 

tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), Sandy 

& Lukviarman (2015), dan Jon Kerr (2016) menyatakan bahwa komite audit memiliki 

pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dapat 

dikembangkan adalah 

H3: Komite Audit berpengruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 

2.4.4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak 

penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi 

diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat 

dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan 

untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun 

tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena penghasilan neto fiskal 

akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Menurut 

Kurniasih dan Sari (2013) bahwa kompensasi kerugian ini dapat dimanfaatkan sebagai 
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penghindaran pajak karena perusahaan yang medapatkan kompensasi kerugian akan 

terhindar dari beban pajak yang tinggi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh Dunbar (2010) 

menyebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif atas penghindaran 

pajak dan Oktagani (2015) juga menyebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal 

berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis yang 

dapat dikembangkan adalah sebagai berikut 

H4: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak 

2.4.5. Pengaruh ROA terhadap Tax Avoidance 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. 

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yang salah satunya adalah ROA (Return on 

Asset). Semakin besar ROA yang diraih oleh perusahaan maka performa keuangan 

perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Dikatakan semakin baik apabila laba bersih 

dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan tersebut menunjukkan performa 

yang baik, maka dari itu perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak 

melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran 

pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014). Menurut Surbakti (2012), profitabilitas 

(ROA) perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif 

dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin 

efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kim & Im pada tahun 2016 yang 

berjudul Corporate Tax Avoidance in SME: The Effect of Listing dan Study on 

Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio 

Analysis pada tahun 2017 menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan 

adalah 

H5: ROA (Return on Assets) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa atau fakta sebagai 

variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan penyelidikan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi (variabel independen). Penelitian tergolong ke dalam 

hyphotesis testing yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian. 

3.2. Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan 

antara Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan 

ROA (Return on Assets) terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat dampak dari Karakter Eksekutif, 

Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan ROA (Return on Assets) 

terhadap Tax Avoidance. Objek yang digunakan adalah bank umum di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu 

tahun 2012-2016. Pemilihan periode penelitian ini disebabkan karena peneliti ingin 

melihat seberapa besar bank umum di Indonesia melakukan Tax Avoidance selama 5 

(lima) tahun dengan Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi 

Rugi Fiskal, dan ROA (Return on Assets) yang berbeda – beda. 
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3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan perusahaan industry perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai 2016, pemilihan periode 2012 hingga 

2016 dikarenakan untuk meneliti bank umum dengan tahun terbaru. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sample adalah metode purposive sampling. Purposive 

sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dalam non-probability 

sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari target atau kelompok tertentu 

dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu (Sekaran dan Bougie, 2013), yang 

artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah:  

1. Bank umum yang sudah terdaftar di BEI pada periode 2012-2016  

2. Memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit selama periode 

2012-2016  

3. Laporan keuangan bank yang dinyatakan dalam mata uang rupiah 

4. Bank dengan data yang memiliki data terkait dengan variable variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data berdasarkan jenis penelitian yang kuantitatif maka data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi 
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yang tersedia di Web Bursa Efek Indonesia. Data sekunder merupakan pendekatan 

penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses 

analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. 

Data sekunder secara umum berisi bukti, catatan atau laporan yang terkumpul 

dalam suatu arsip yang dipublikasikan. Data sekunder yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah berupa daftar nama bank umum yang tercatat di BEI, laporan 

keuangan tahunan bank umum pada periode 2012-2016. Perolehan data tersebut 

diambil dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam mengumpulkan data di penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, literature, 

dan peraturan regulator terkait yang mendukung dalam penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-data 

sekuder yang relavan dengan penelitian ini. Data didapatkan melalui website 

Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan oleh bank yang bersangkutan. 

Periode data tahun 2012-2016. 
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3.6. Operasional Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian 

ini memeliki enam variable yang terlibat, yaitu: 

a. Variabel Dependen (Y) : Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

b. Variabel Independen (X) :  

1. Karakter Eksekutif (X1) 

2. Kualitas Audit (X2) 

3. Kompensasi Rugi Fiskal (X3) 

4. Return on Assets (X4) 

5. Sales Growth (X5) 

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variable dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tax avoidance (CETR). 

3.6.1.1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan 

menuruti aturan yang ada. Artinya tax avoidance melakukan upaya 

penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (Rahmawati, 2016). Penilitian tax avoidance dilakukan pada bank 
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umum yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Pengukuran tax avoidance 

menurut Dyreng, et.al (2010) baik digunakan untuk menggambarkan adanya 

kegiatan tax avoidance karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya 

perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat 

presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% 

mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance bank umum, 

sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). 

Sedangkan CETR itu sendiri adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak 

pajak yang dibayar dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 

2012) 

   CETR=
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

3.6.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variable yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penilitian ini antara lain: 

1. Karakter Eksekutif 

2. Kualitas Audit 

3. Komite Audit 

4. Kompensasi Rugi Fiskal 

5. Return on Assets 
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 3.6.2.1. Karakter Eksekutif 

Low (2009) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni 

sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk 

taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis 

dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, 

kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Saputra, Rifa, dan 

Rahmawati, 2016). Jenis karakter individu (executive) yang duduk dalam 

manajemen perusahaan apakah mereka risk taking atau risk averse tercemin 

dari besar atau kecilnya risiko perusahaan itu sendiri (Budiman & Setiyono, 

2012). Risiko perusahaan itu sendiri (corporate risk) merupakan volatilitas 

earning perusahaan, yang bisa diukur menggunakan rumus deviasi standar 

(Paligorova, 2010): 

𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑘 = √∑ −1(𝐸 − 1/𝑇 ∑ −1𝐸)2
𝑇

𝑇

𝑇

𝑇

/(𝑇 − 1) 

Dimana Paligorova (2010) dalam perhitungannya menggunakan 

EBITDA (earning before interest, taxes, and depreciation) dalam suatu 

perusahaan yang terdapat data pendapatan dan asset yang dimiliki, yang 

nantinya EBITDA itu sendiri akan dibagi dengan asset perusahaan. Lalu, 

perhitungan standar deviasi itu sendiri akan digunakan sebagai proxy dari 

risk. 
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 3.6.2.2. Kualitas Audit 

Kualitas Audit (AUDIT) diukur dengan KAP yang mengaudit 

perusahaan dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan yang 

di audit oleh KAP Big Four (Deloitte, Price Waterhouse Coopers, Ernst & 

Young, KPMG) akan diberikan nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak 

diaudit dengan KAP Big Four akan diberikan nilai 0 (Sandy & Lukviarman, 

2015). 

 3.6.2.3. Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-

kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata 

kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan 

perusahaan. Komite   audit   dibentuk   oleh   dewan   komisaris   sehingga   

komite   audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit 

juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat 

meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para 

dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit 

terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat 

dipercaya (relevant dan realialible) (Damayanti & Susanto, 2015). Komite 

audit, menurut Swingly (2015) diukur dengan: KOMITE = Jumlah Seluruh 

komite audit. 
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 3.6.2.4. Kompensasi Rugi Fiskal 

Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) kompensasi rugi fiskal 

merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya 

yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani 

pajak. Artinya perusahaan yang telah menangguhkan pajaknya untuk 

dibayarkan pada periode berikutnya. Penangguhan pajak tersebut dapat 

dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan 

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Dalam 

penelitian ini RFIS diukur dengan variable dummy dimana diberikan nilai 

1 jika adanya kompensasi rugi pada tahun tersebut. 

 3.6.2.5. Return on Assets (ROA) 

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri (Sartono, 2010). Profitabilitas dapat diukur juga dengan 

menggunakan Return on Asset (ROA) dimana laba setelah pajak dibagi 

dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia 

di dalam perusahaan (Brigham & Houston, 2013). Penghitungan ROA 

diukur dengan model: 

     𝑅𝑂𝐴 =
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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Semakin besar nilai ROA, menunjukan kinerja perusahaan yang 

semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. 

Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau 

pendanaan) yang diberikan pada perusahaan (Subramanyam, 2014) 

3.7.      Metode Analisis Data 

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan nilai minimum 

(Ghozali, 2013). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel yang 

diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Program Eviews9 

digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, metode analisis 

data yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu data yang dianalisis dan diolah 

dalam bentuk angka – angka matematis. 

3.7.2. Analisis Persamaan Regresi Berganda 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple 

regression. Multiple Regression ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

untuk kinerja masing-masing perusahaan. Sebelum melakukan uji asumsi klasik guna 

mendapatkan hasil terbaik (Ghozali, 2013). Analisis data yang menggunakan analisis 

multiple regression ini menggunakan model yaitu: 

CETRi,t=α + β1KEi,t + β2AUDITi,t + β3KOMITEi,t + β4RFISi,t + + β5ROAi,t + 𝜺 
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Keterangan: 

CETRi,t = Tax Avoidance 

β1,β2,β3,β4,β5 = Koefisien masing-masing variabel 

α  = Konstanta 

KEi,t  =  Karakter Eksekutif 

AUDITi,t = Kualitas Audit 

KOMITEi,t = Komite Audit 

RFISi,t  = Kompensasi Rugi Fiskal 

ROAi,t  = Return on Assets 

3.7.3. Analisis Regresi Data Panel 

 Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang 

(Winarno W. W., 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas 

beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-

masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno W. W., 2011). 

Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006) analisis regresi data panel memiliki tiga 

macam model, yaitu: Ordinary Least Square (OLS), Fixed Effect Model (MET), dan 

Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi & Usman (2006) dalam analisis data 

panel digunakan dua uji, yaitu:  

1. Uji Chow  

 Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan  
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atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji 

statistik log likelihood ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009):  

 Ho = Menggunakan model Common Effect  

 Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax 

Rates pada cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash 

Effective Tax Rates pada cross section Chi Square < 0,05. Maka dapat diambil  

kesimpulan, bahwa Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada  

common effect.  

2. Uji Hausman  

 Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk 

mengetahui perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi 

peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. 

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:  

 Ho = Menggunakan model Random Effect  

 Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax 

Rates pada Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash 

Effective Tax Rates pada Cross Section Random < 0,05. Maka dapat diambil 
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kesimpulan, jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik daripada 

random effect, begitu juga sebaliknya. 

3.7.4. Pengujian Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis adalah data berdistribusi normal. Dalam 

melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis dengan menggunakan 

salah satu cara yaitu uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui 

apakah data terdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis 

data dan dibandingkan. Menurut Winarno (2011), hipotesis yang akan diuji sebagai 

berikut:  

𝐻𝑜 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑢𝑗𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

𝐻𝑎 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑢𝑗𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis:  

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikan unstardadized residual yang 

dihasilan dari uji Jarque – Bera < 2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa residual data penelitian tida terdistribusi normal, sehingga 

perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat terdistribusi normal  

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized residual yang 

dihasilkan dari uji Jarque-Bera >2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa residual data penelitian tidak terdistribusi normal, sehingga 

perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat terdistribusi normal. 
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 3.7.5. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum menganalisis hipotesis terlebih dahulu uji asumsi klasik, karna pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model multiple 

regression yang digunakan dalam penelitian ini. 

 3.7.5.1. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan 

linier antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada 

persamaan regresi yang sederhana (yang terjadi atas satu variabel dependen dan 

satu variabel independen) (Winarno, 2011). Identifikasi terdapat gejala 

multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan 

koefisien korelasi yang tinggi.   

Menurut Mulyono (2006) pada umumnya hubungan antara variabel 

bebas adalah tidak sempurna, sehingga jika hal ini terjadi maka varians dan 

deviasi standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada multikolinearitas sama 

sekali. Dilanjutkan Mulyono (2006) akibat selanjutnya, statistika t cenderung 

makin kecil atau koefisien regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol.  

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel 

independen Gujarati, (2007). Indikator terjadinya multikolinearitas (Gujarati, 

2007) yaitu:  

1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas  
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Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama 

mempengaruhi satu variabel independen lain. Jika hasil analisa correlation 

matrix antar variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut 

mengandung unsur multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 

0.85, maka model tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.7.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model 

regresi linear memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang menghasilkan 

homokedasisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013).  

Menurut Gujarati (2007) ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park 

dengan melihat probabilitas koefisien masing – masing variabel independen. 

Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model  

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model  

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh (Gujarati, 2007) dalam 

membangun hipotesis diatas yaitu:  

Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square> 0.05  
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Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square< 0.05 

3.7.5.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi (autocorellation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual observasi 

dengan observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan variabel error pada 

periode t dengan kesalahan variabel error pada periode t-1 (sebelumnya), jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Prasnanugraha, 

2007), Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson (Winarno, 2011). Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model  

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model  

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam 

membangun hipotesis diatas yaitu:  

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46  

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46 

3.8.    Uji Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variable-variabel 

independen dan variabel dependen. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
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 3.8.1.  Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

 Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara 

individual atau secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel atau dengan 

melihat taraf signifikan atau value. Kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan 

probabilitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2012):  

a) Jika p-value ≤ α maka Ho ditolak dan Ha diterima  

 Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

b) Jika p-value ≥ α maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Sarwoko (2005) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh para 

ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien slope regresi 

secara individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2005) uji t adalah uji yang tepat untuk 

digunakan apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara normal dan apabila 

varian dari distribusi itu harus diestimasi, selain itu uji lebih mudah digunakan karena 

menjelaskan perbedaan – perbedaan unit pengukuran variabel dan standar deviasi 

dari koefisien yang diestimasi.  

 Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel – 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengujian 

ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probabilitas akan dijelaskan 

melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007):  
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a. Jika probability ≤ 0,05 maka berpengaruh signifikan  

b. Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan  

c. Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif  

d. Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditentukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada Bab III. Berikut 

disajikan tabel 4.1 yang menunjukan proses seleksi purposive sampling dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 
Bank Umum yang terdaftar di BEI dari tahun 

2012-2016. 43 

2 

Bank umum yang tidak memenuhi kriteria, 

seperti tidak terdapat laporan keuangan yang 

dibutuhkan dan tidak memiliki data yang 

lengkap pada periode penelitian 2012-2016,  (22) 

Jumlah 21 

Periode Penelitian: 2012-2016 5 

Jumlah Data 105 

Outliers (7) 

Total observasi dalam penelitian 98 

     Sumber data: data yang telah diolah penulis (2018) 

 Pada tabel 4.1 terdapat adanya outliers sebanyak 7 data. Outliers sendiri 

menurut Ghozzali (2013) adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 
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sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

yang ekstrim baik untuk variabel tunggal maupun variabel kombinasi, hal ini 

mempengaruhi penelitian menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan atau 

dihapus. Data hasil purposive sampling yang akan dilakukan, terdapat 21 perusahaan 

perbankan yang menjadi objek dalam penelitian ini selama periode 2012-2016, 

sehingga jumlah observasi setelah adanya data outlier sebanyak 7 observasi maka 

jumlah observasi yang digunakan sebanyak 98 observasi dan data telah terdistribusi 

secara normal.  

4.2. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas 

variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik 

digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max), nilai 

minimum (min). serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil pengujian ini 

digunakan untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. Berikut merupakan tabel data statistic deskriptif dari variabel yang digunakan 

dalam penelitian yang disajikan dalam tabel 4.2. sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 CETR S2 AUDIT KOMITE KOMPENSASI ROA 

 Mean  0.234236  0.004890  0.734694  4.040816  0.448980  0.049800 

 Median  0.240209  0.003961  1.000000  4.000000  0.000000  0.013799 

 Maximum  0.396656  0.050138  1.000000  7.000000  1.000000  0.878883 

 Minimum  0.004635  0.000475  0.000000  3.000000  0.000000  0.002600 

 Std. Dev.  0.067347  0.005459  0.443766  1.102185  0.499947  0.164455 

 Skewness -0.459361  6.017246 -1.063175  0.708628  0.205152  4.617731 
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 Kurtosis  3.913150  49.49777  2.130342  2.328150  1.042088  22.50339 

       

 Jarque-Bera  6.851390  9419.728  21.55050  10.04499  16.34057  1901.510 

 Probability  0.032527  0.000000  0.000021  0.006588  0.000283  0.000000 

       

 Sum  22.95509  0.479223  72.00000  396.0000  44.00000  4.880402 

 Sum Sq. Dev.  0.439957  0.002890  19.10204  117.8367  24.24490  2.623404 

       

 Observations  98  98  98  98  98  98 

Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 diatas maka dapat diketahui bahwa: 

1. Tax Avoidance 

 CETR merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur seberapa besar tingkat Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) yang 

dilakukan oleh perusahaan. CETR itu sendiri dilihat dari Total Tax Paid dibagi dengan 

laba sebelum pajak (Pre-tax Income). Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa dari 98 

observasi sampel data diatas, nilai rata-rata (mean) pada CETR dari seluruh sampel 

Bank Umum yang terdaftar di BEI dalam penelitian ini adalah sebesar 0.234236 dan 

nilai standar deviasi 0.067347. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih 

tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikkan bahwa data di dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. Probability jarque-Bera sebesar 6.851390 atau 

lebih besar daripada 0,05 maka data berdistribusi normal.  

 Nilai maksimum CETR sebesar 0.396656288 pada Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur (BJTM) pada tahun 2014. Dari nilai maksimum tersebut menunjukan 

bahwa bank yang bersangkutan memiliki deteksi melakukan Tax Avoidance paling 

tinggi, sedangkan nilai minimum sebesar 0.004634825 dimiliki Bank of India 
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Indonesia (BSWD) pada tahun 2016, menunjukan bahwa bank yang bersangkutan 

tidak di deteksi melakUkan Tax Avoidance. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk 

CETR adalah 0.067347 atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang 

menunjukan bahwa Tax Avoidance yang diproksikan dengan CETR memiliki sebaran 

variable yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil).  

2. Karakter Eksekutif 

 Karakter Eksekutif merupakan variabel independen yang diproksikan dengan 

standar deviasi yang diukur dengan cara perhitungan standar deviasi. Variabel 

eksekutif sendiri memiliki nilai rata-rata (mean) dari 98 observasi sampel sebesar 

0.004890 dengan nilai tengah (median) sebesar 0.003961 yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yang menunjukan bahwa karakter eksekutif 

dalam perusahaan memiliki nilai sebaran yang besar (naik/turunnya besar). 

Profitability jarque-Bera sebesar 9419.728 atau lebih besar daripada 0.05 maka 

terdistribusi normal.  

 Berdasarkan hasil tabel 4.2, nilai maksimum untuk karakter eksekutif sebesar 

0.050137568 yang terjadi pada Bank of India Indonesia (BSWD) tahun 2016, 

sedangkan untuk nilai minimum terjadi pada Bank Nusantara Parahyangan (BACA) 

tahun 2014 dengan nilai sebesar 0.000474878. Nilai maksimum menunjukan bahwa 

tersebut memiliki deteksi karakter eksekutif terbesar dibandingkan dengan bank yang 

lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa bank 
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tersebut memiliki deteksi karakter eksekutif terkecil dibandingkan dengan bank-bankn 

lainnya selama periode penelitian. 

 

 

3. Kualitas Audit 

 Kualitas audit merupakan variabel independen diukur dengan dummy, yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat transparansi suatu perusahaan dari kualitas audit 

yang dihasilkan dimana perusahaan yang di audit oleh KAP Big Four diberikan nilai  

1, dan perusahaan yang di audit oleh KAP non-Big Four diberikan nilai 0. Berdasarkan 

table 4.2. diatas, diketahui bahwa dari 99 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada 

kualitas audit adalah sebesar 0.734694. Hasil menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) 

dibawah nilai median yang berarti bahwa rata-rata bank di audit menggunakan auditor 

non-Big four. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk kualitas audit adalah 0.443766 

atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yang menunjukan bahwa 

Tax Avoidance yang diproksikan dengan CETR memiliki sebaran variabel yang kecil 

(pergerakan naik/turunnya kecil).  

4. Komite Audit 

 Komite audit merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Komite 

audit sendiri diukur dengan menggunakan jumlah komite di dalam sebuah bank. 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



60 

 

 

Indonesia Banking School 

Berdasarkan tabel 4.2. diatas, diketahui jika dari 99 observasi sampel, terdapat nilai 

rata-rata (mean) pada komite audit dari seluruh sampel Bank Umum yang terdaftar di 

BEI adalah sebesar 4.040816 sedangkan median dalam variabel ini sebesar 4.000000. 

Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada nilai median, 

yang menunjukan bahwa rata-rata bank memiliki jumlah komite audit yang melebihi 

jumlah minimal anggota komite audit yang diatur oleh POJK. Sementara itu, nilai 

standar deviasi untuk komite audit adalah  1.102185 atau lebih kecil dari nilai rata-rata 

yang menunjukan bahwa komite audit memiliki sebaran variabel yang kecil (pergeakan 

naik/trunnya kecil).  

5. Kompensasi Rugi Fiskal 

 Kompensasi rugi fiskal meruapakan variabel independen dalam penelitian ini 

yang merupakan suatu proses peralihan kerugian dari satu period eke periode lainnya 

yang menunjukan bahwa bank sedang mengalami kerugian dan tidak dikenakan beban 

pajak. Kompensasi dihitung dengan menggunakan variabel dummy. Berdasarkan table 

4.2. diatas, diketahui bahwa dari 98 observasi, nilai rata-rata (mean) pada kompensasi 

dari seluruh sampel bank yang terdaftar di BEI adalah sebesar 0.448980. Kemudian 

median untuk kompensasi adalah 0.000000 yang menunjukan bahwa nilai rata-rata 

lebih besar dari nilai median yang diartikan bahwa bank yang memiliki kompensasi 

rugi fiskal yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memiliki kompensasi 

rugi fiskal. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk kompensasi adalah 0.499947 atau 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



61 

 

 

Indonesia Banking School 

lebih besar dari nilai rata-rata (mean) yang menunjukan bahwa kompensasi rugi fiskal 

sebaran variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya besar).  

 

6. Profitabilitas (ROA) 

 ROA merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui 

profitabilitas bank pada periode tertentu yang diukur menggunakan rasio untuk 

menunjukan seberapa besar kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. 

Berdasrkan tabel 4.2. diketahui bahwa dari 98 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) 

pada ROA dari seluruh sampel Bank Umum yang terdaftar di BEI adalah sebesar 

0.049800, kemudian median untuk variabel ROA sendiri adalah sebesar 0.013799. 

Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada nilai median 

yang berarti bahwa rata-rata bank memiliki ROA yang lebih banyak dibandingkan 

dengan bank lainnya. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk ROA adalah 0.164455 

atau lebih besar dari nilai rata-rata (mean) yang menunjukan bahwa ROA memiliki 

sebaran variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya besar).  

 Berdasarkan hasil tabel 4.2, nilai maksimum untuk ROA sebesar 0.878883338 

yang terjadi pada Bank Mandiri (BMRI) pada tahun 2013, sedangkan untuk nilai 

minimum terjadi pada Bank Negara Indonesia (BBNI) tahun 2014 dengan nilai sebesar 

0.002599631. Nilai maksimum menunjukan bahwa tersebut memiliki deteksi ROA 

terbesar dibandingkan dengan bank yang lainnya selama periode penelitian, sedangkan 
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nilai minimum menunjukan bahwa bank tersebut memiliki deteksi ROA terkecil 

dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian. 

4.3. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residul hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang terdistribusi normal merupakan salah 

satu syarat untuk melakukan Teknik analisis regresi data panel. Hasil uji normalitas 

disajikan dalam Gambar 4.1. sebagai berikut: 

 

 Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Berdasarkan Gambar 4.1. diatas menunjukan bahwa residual hasil regresi telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai profitability Jarque-Bera 

yang lebih besar dari 5% yaitu 0.540942. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel yang digunakan telah terdistribusi normal. 
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4.4. Hasil Regresi Persamaan Penelitian 

4.4.1. Penentuan Regresi Data Panel 

 Penentuan model estimasi data panel antara model common effect, fixed effect, 

atau random effect dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman.  

4.4.1.1. Uji Chow 

 Uji chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil dari 

Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3. sebagai berikut 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-Section F 1.438020 (19,73) 0.1364 

Cross-Section Chi-Square 31.157072 19 0.0388 

Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.3. diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square 

hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0388. Nilai tersebut lebih 

rendah dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model 

dalam penelitian ini menggunakan fixed effect dan dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 

4.4.1.2. Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data panel 

antara fixed effect dan random effect. Uji hausman pada hasil model regresi dengan 

fixed effect. Hasil uji hausman disajikan pada tabel 4.4. sebagai berikut: 
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Tabel 4.4. 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob 

Cross-Section random 2.994496 5 0.7008 

Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.4. diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas chi-

square dari hasil uji hausman menunjukan bahwa data diatas fixed effect lebih besar 

dari tingkat signifikan 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam 

penelitian ini menggunakan model random effect. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan 

analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 

asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. 

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan 

dapat mendapatkan hasil estimator yang baik.  

4.5.1. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier 

antar variabel independent. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik bahwa data 

yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas adalah dengan menggunakan 

correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 CETR S2 KUALITAS KOMITE KOMPENSASI ROA 

CETR  1.000000      

S2 -0.219784  1.000000     

KUALITAS  0.206583 -0.045386  1.000000    

KOMITE  0.039836 -0.110420  0.127756  1.000000   

KOMPENSASI  0.272153  0.034010  0.077762  0.041236  1.000000  

ROA  0.014010 -0.026969  0.125021  0.314527 -0.084547  1.000000 

Sumber: Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas (Gujarati & Porter, 

2010).  Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar 

variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas didalam penelitian 

ini. 

4.5.2. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari 

suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

meregresikan variabel independen terhadap logaritma Resid2. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

S2 0.138007 0.092668 1.489264 0.1398 

AUDIT -0.000515 0.001165 -0.442457 0.6592 

KOMITE 0.000526 0.000487 1.078866 0.2835 

RFIS 0.000378 0.001010 0.374608 0.7088 

ROA -0.001483 0.003265 -0.454126 0.6508 

C 0.001273 0.002202 0.578083 0.5646 

Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Hasil uji heteroskedastisitas dengen meregresikan variabel independent 

terhadap Resid2 pada tabel 4.6. diatas menunjukan bahwa koefisien masing - masing 

variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

4.5.3. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. 

Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada 
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pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan 

menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic 

DW-stat 1.727876 

  Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.7 yang merupakan hasil dari pengolahan data menunjukan 

hasil DW-stat sebesar 1.727876 yang artinya bahwa nilai DW-stat sudah sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak 

mengalami autokorelasi. 

4.6. Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi linier berganda 

yang terdiri dari 22 Bank dengan periode data penelitian selama 5 tahun, setiap 

tahunnya data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 110 data, 

namun setelah dilakukan outlie pada data penelitian maka data yang digunakan 

sebanyak 99. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

CETRi,t=α + β1S2i,t + β2AUDITi,t + β3KOMITEi,t + β4RFISi,t + + β5ROAi,t + 𝜺 

 Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang dirangkum 

dalam tabel sebagai berikut: 

 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



68 

 

 

Indonesia Banking School 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Persamaan 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

S2 -2.849815 1.227814 -2.321048 0.0225 Diterima 

AUDIT 0.028844 0.016677 1.729606 0.0871 Ditolak 

KOMITE -0.00000288 0.006587 -0.000437 0.9997 Ditolak 

KOMPENSASI 0.034995 0.013030 2.685780 0.0086 Ditolak 

ROA -0.008765 0.044434 -0.197256 0.8441 Ditolak 

C 0.211546 0.030453 6.946552 0.0000  

R-Squared 0.161855 Adjusted R-squared 0.116304 

F-Statistic 3.553245 

Durbin-Watson stat 1.727876 Prob (F-

statistic) 

0.005545 

Dependen variabel : CETR 

Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

CETR = 0.211546 - 2.849815 * S2 + 0.028844 * AUDIT - 0.00000288 * KOMITE 

+ 0.034995 * RFIS - 0.008765 * ROA + εi,t 

 Persamaan linier berganda diatas menjelaskan sebagai berikut: 
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a. Apabila Karakter Eksekutif (S2), Kualitas Audit (AUDIT), Komite Audit 

(KOMITE), Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS), dan Profitabilitas (ROA) 

diasumsikan konstan, maka tax avoidance (CETR) yang terjadi sebesar 0.211546. 

b. Koefisien regresi untuk S2 (Karakter Eksekutif) sebesar -2.849815. Hal ini 

menunjukan bahwa cash effective tax rate akan mengalami penurunan sebesar -

2.849815 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan karakter eksekutif dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk AUDIT sebesar 0.028844. Hal ini menunjukan bahwa cash 

effective tax rate akan mengalami kenaikan sebesar 0.028844 atau 2.8844% untuk 

setiap pengukuran kualitas audit atau sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk KOMITE sebesar -0.00000288. Hal ini menunjukan bahwa 

cash effective tax rate akan mengalami penurunan sebesar -0.00000288 untuk 

setiap penambahan jumlah komite audit dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

e. Koefisien regresi untuk RFIS sebesar 0.034995. Hal ini menunjukan bahwa cash 

effective tax rate akan mengalami peningkatan sebesar 0.034995 atau 3.4995% 

untuk setiap peningkatan kompensasi rugi fiskal dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

f. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -0.008765. Hal ini menunjukan bahwa cash 

effective tax rate akan mengalami peningkatan sebesar -0.008765 atau -0.8765% 
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untuk setiap peningkatan profitabilitas dan sebaliknya. Hal tersebut diasumsikan 

variabel lain adalah konstan. 

g. Berdasarkan hasil koefisien regresi dari kelima variabel independent yang diuji 

pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 

memiliki koefisien regresi paling besar yaitu 3.4995%. Dengan kata lain RFIS 

merupakan variabel dominan yang berpengaruh dalam perusahaan melakukan Tax 

Avoidance (CETR). 

4.7. Pengujian Hipotesis  

4.7.1. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.9 

Hasil Koefisien Determinasi 

R-squared 0.161855     Mean dependent var 0.181437 

Adjusted R-squared 0.116304     S.D. dependent var 0.063900 

S.E. of regression 0.060067     Sum squared resid 0.331938 

F-statistic 3.553245     Durbin-Watson stat 1.727876 

Prob(F-statistic) 0.005545    

 Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistic yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara 

variabel independent dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan 

regresi. Berdasarkan tabel 4.9, koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini 

(Adjusted R-squared) adalah sebesar 0.116304 atau 11.6304%. 
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 Hal ini menunjukan bahwa Karakter Eksekutif (S2), Kualitas Audit (AUDIT), 

Komite Audit (AUDIT), Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS), dan Profitabilitas (ROA) 

mampu menjelaskan pengaruh kepada Tax Avoidance (CETR) sebesar 11.6304%. 

Sisanya yaitu sebesar 88.3696% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam model penelitian ini. 

4.7.2. Uji t (Uji Parsial) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis Parsial t 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

S2 -2.849815 1.227814 -2.321048 0.0225 Diterima 

AUDIT 0.028844 0.016677 1.729606 0.0871 Ditolak 

KOMITE 0.00000288 0.006587 -0.000437 0.9997 Ditolak 

RFIS 0.034995 0.013030 2.685780 0.0086 Ditolak 

ROA -0.008765 0.044434 -0.197256 0.8441 Ditolak 

C 0.211546 0.030453 6.946552 0.0000  

 Sumber : Hasil Olahan Data EViews 9.0 (2018) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh variabel independent dan variabel dependen secara parsial. Pengujian 

ini dilakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan sementara 

waktu peneliti. Dengan dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat menjawab dan 

menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil 

dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 
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1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Karakter Eksekutif (S2) berpengaruh 

positif signifikan terhadap CETR (Tax Avoidance). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.10 diatas, ditemukan nilai profitabilitas karakter eksekutif 

(S2) sebesar 0.0225 atau lebih kecil dari nilai signifikasi 5% dan koefisien regresi 

dari variabel karakter eksekutif (S2) menunjukan nilai -2.849815 yang berarti 

memiliki koefisien negatif. hal tersebut menunjukan bahwa Karakter Eksekutif 

(S2) berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR (Tax Avoidance), sehingga 

bisa dinyatakan bahwa pada penelitian ini H1 diterima. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Kualitas Audit (AUDIT) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap CETR (Tax Avoidance). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.10, ditemukan nilai profitabilitas Kualitas Audit (AUDIT) 

sebesar 0.0871 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari 

variabel Kualitas Audit (AUDIT) menunjukan nilai 0.028844 yang berarti memiliki 

koefisien positif. Hal ini menunjukan bahwa Kualitas Audit (AUDIT) tidak 

berpengaruh terhadap CETR (Tax Avoidance). Sehingga dinyatakan bahwa pada 

penelitian ini H2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Komite Audit (KOMITE) berpengaruh 

negative signifikan terhadap CETR (Tax Avoidance). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.10 diatas, ditemukan nilai profitabilitas Komite Audit 

(KOMITE) sebesar 0.9997 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien 

regresi dari variabel Komite Audit (KOMITE) menunjukan nilai -0.00000288 yang 
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berarti memiliki koefisien negatif. Hal tersebut menunjukan bahwa Komite Audit 

tidak berpengaruh terhadap CETR (Tax Avoidance), sehingga dinyatakan bahwa 

pada penelitian ini H3 ditolak. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 

berpengaruh positif signifikan terhadap CETR (Tax Avoidance). Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.10 diatas, ditemukan nilai profitabilitas kompensasi 

rugi fiskal (RFIS) sebesar 0.0086 atau lebih kecil dari nilai signifikanasi 5% dan 

koefisien regresi dari variabel Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) menunjukan 

0.034995 yang berarti memiliki koefisien positif. Hal tersebut menunjukan bahwa 

Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) berpengaruh positif signifikan terhadap CETR 

namun berpengaruh negative terhadap tax avoidance, sehingga dapat dinyatakan 

dalam penelitian ini bahwa H4 ditolak namun berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. 

5. Hipotesis 5 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Return on Assets (ROA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Tax Avoidance (CETR). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan dari tabel 4.10 diatas, menunjukan bahwa nilai profitabilitas 

Profitabilitas (ROA) sebesar 0.8441 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan 

koefisien regresi dari variabel Profitabilitas (ROA) menunjukan nilai -0.008765 

yang berarti memiliki koefisien negatif. Hal tersebut menunjukan bahwa 

Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR), sehingga 

dinyatakan bahwa pada penelitian ini H5 ditolak. 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



74 

 

 

Indonesia Banking School 

4.8. Analisis Hasil 

4.8.1. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance (CETR) 

 Karakter Eksekutif yang di ukur dengan menggunakan standar deviasi dari 

EBITDA (S2) diketahui bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan 

terhadap penghindaran pajak, karena koefisien regresi menunjukkan -2.849815 dan 

signifikannya 0.0225. Maka keputusannya H1 diterima. Hal ini disebabkan 

karakteristik eksekutif lebih cenderung karakter eksekutif yang memiliki sifat risk 

taker. Eksekutif dengan karakteristik risk taker akan lebih berani mengambil resiko 

dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan 

semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan 

seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian 

wewenang atau kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi 

semakin bersifat risk taker (Paligorova, 2010).  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolina (2014) 

yang menyatakan karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindran pajak. 

4.8.2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (CETR)  

 Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada bank umum di 

Indonesia. Kualitas audit pada penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang di audit menggunakan KAP big four akan 

mendapat nilai 1 dan perusahaan yang tidak di audit oleh KAP big four diberikan nilai 
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0. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh KAP yang berkualitas 

paling baik untuk melihat transparansi suatu perusahaan bidang perbankan di 

Indonesia. Hasil pada penelitian ini tidak berpengaruh antara kualitas audit terhadap 

Tax Avoidance (CETR) pada perbankan karena setiap KAP di Indonesia yang 

mengaudit perusahaan sudah mengikuti seluruh standar auditing yang disahkan oleh 

Insititut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) secara terperinci dalam bentuk Standar 

Perikatan Audit (SPA). 

 Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Diyanty & Vera (2016) 

menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya kualitas audit tidak memiliki pengaruh 

terhadap tax avoidance. 

4.8.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance 

 Komite Audit menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal 

tersebut menunjukan bahwa komite audit bukan merupakan salah satu aspek 

perusahaan untuk melakukan tax avoidance. 

 Dalam penelitian ini membuktikan bahwa Komite Audit yang diproksikan 

dengan menggunakan pengukuran dari melihat jumlah komite audit dalam perbankan 

yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 

berbunyi bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 

Dewan Komisaris. Dimana komposisi, struktur, dan keanggotaannya sebagai berikut: 

a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 
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b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal 

dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik 

c. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen.  

 Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Arry Eksandy (2012), dan 

Rahmawati et al (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

4.8.4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance 

 Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance 

maka berdasarkan tabel 4.5 diatas kompensasi rugi fiskal ditolak. Hal tersebut 

menunjukan bahwa semakin tinggi kompensasi rugi fiskal maka juga akan 

meningkatkan cash effective tax ratio (CETR) sehingga akan menurunkan tingkat 

tax avoidance. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan 

penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan lima 

tahun. Dalam penelitian ini jika perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal 

(RFIS) untuk mendapatkan keringanan dalam membayar pajak, maka semakin 

tinggi juga tingkat CETR dalam perusahaan, dimana semakin tinggi CETR 

mendekati pajak badan 25% maka semakin rendah tax avoidance. Kompensasi 

kerugian tidak sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk 

tidak membayar pajak sama sekali agar terhindar dari beban pajak, namun 

perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya 

diperoleh laba neto yang mencukupi. 
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 Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Frank (2009) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompensasi yang dimanfaatkan maka 

akan meningkatkan pendapatan yang akan meningkatkan juga pajak penghasilan 

perusahaan. 

4.8.5. Pengaruh Return on Asset terhadap Tax Avoidance 

 Return on Asset (ROA) yang merupakan proksi dari profitabilitas terhadap Tax 

Avoidance pada tabel 4.5 menunjukan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh. Hal 

tersebut menunjukkan Profitabilitas (ROA) bukan salah satu aspek dalam perbankan 

yang memungkinkan terjadinya Tax Avoidance. Ini membuktikkan bahwa tingkat 

kesadaran masyarakat akan membayar pajak sudah meningkat. Dengan nilai ROA 

yang tinggi, ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar semua bebannya 

termasuk beban pajaknya. Sehingga perusahaan akan memilih untuk membayarkan 

pajaknya dibandingkan untuk melakukan kegiatan Tax Avoidance. 

         Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) 

yang menyatakan hasil penelitian bahwa Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance. 

4.9. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan penjelasan diatas, hasil penelitian ini menemukan bahwa Karakter 

Eksekutif yang diukur menggunakan standar deviasi EBITDA (S2) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap CETR (tax avoidance). Hal ini mengindikasikan dalam upaya 

mengurangi pajak yang diwajibkan, memang dibutuhkan eksekutif yang berkarakter 
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kuat dan berani dalam mengambil risiko demi mendapatkan keuntungan yang 

maksimal sehingga akan lebih teliti dalam melihat celah dalam perundang - undangan. 

 H1 diterima diakibatkan karena hasil dari uji t mendapatkan nilai koefisien yang 

negatif yang akan berbanding terbalik dengan CETR, sedangkan CETR sendiri 

berbanding terbalik dengan tax avoidance. Sehingga jika karakter dari eksekutif 

cenderung berani dalam mengambil risiko (risk taker) di dalam perusahaan, maka 

semakin rendah nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) yang mengindikasikan bahwa 

Tax Avoidance semakin tinggi. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan bahwa tax 

avoidance merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan 

mengurangi jumlah pajak secara eksplisit dan Hlaing (2012) menyatakan bahwa fokus 

utama eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah pencapaian hasil atau 

memaksimalkan nilai perusahaan. Eksekutif ini berusaha memaksimalkan nilai 

perusahaan salah satunya dengan cara memilih pembiayaan yang tinggi yang 

bersumber dari utang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari utang dapat 

menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan. Bunga atas utang ini di dalam aturan 

perpajakan termasuk ke dalam biaya yang diperkenankan menjadi pengurang 

penghasilan kena pajak, sehingga banyak eksekutif risk taker lebih suka memperbesar 

komposisi utangnya dengan tujuan memperbesar bunga utang. Dalam lapangan dunia 

perbankan karakter eksekutif adalah pihak yang sangat mempengaruhi perusahaan 

dalam pengambilan keputusan, jika karakter eksekutif memiliki sifat yang berani 

dalam mengambil risiko (risk taker) maka perusahaan akan cenderung melakukan 
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pinghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil 

risiko untuk memaksimalkan nilai perusahaan, dan salah satu cara yang ditempuh 

adalah dengan melakukan tax avoidance dalam rangka untuk memperkecil pajak 

sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat maksimal. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini mendukung teori agensi 

(Agency Theory) yang dimaksudkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak agent 

dan pemegang kepentingan. Dimana pihak agent (manajer) menginginkan laba yang 

maksimal dengan menggunakan modal dari hutang yang mengindikasikan pihak 

agents melakukan tax avoidance namun pihak principal tidak menginginkan hutang 

yang besar karena hutang yang besar akan menimbulkan bunga yang besar sehingga 

dapat menurunkan profitabilitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian ini yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Karakter Eksekutif (S2) menunjukan hasil yang negatif signifikan 

terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) 

pada industri perbankan yang terdaftar d Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

Dimana jika karakter dari eksekutif itu cenderung berani dalam mengambil risiko 

(risk taker) di dalam perusahaan, maka semakin rendah nilai Cash Effective Tax 

Rate (CETR) yang mengindikasikan bahwa Tax Avoidance semakin tinggi. 

Sebaliknya tingkat risiko yang diambil kecil maka mengindikasikan bahwa 

pimpinan perusahaan lebih bersifat risk averse yang cenderung untuk menghindari 

risiko. 

2. Variabel Kualitas Audit (AUDIT) menunjukan hasil yang tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). 

Dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP-big four memang akan lebih cenderung 

dipercayai oleh calon nasabah atau investor karena KAP tersebut memang memiliki 

reputasi baik dan integritas tinggi yang harus dijaga, namun jika perusahaan bisa 

memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada KAP tersebut 
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3. maka bisa saja KAP yang bersangkutan melakukan kecurangan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan KAP, sama seperti kasus Enron pada tahun 2004. 

4. Variabel Komite Audit (KOMITE) menunjukan hasil yang tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). 

Jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tidak menjamin perusahaan 

akan melakukan tindakan tax avoidance dan jumlah komite audit juga tidak 

memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan 

besaran tarif pajak dalam perusahaan. 

5. Variabel Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) menunjukan hasil yang berpengaruh 

negatif signifikan terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan cash effective 

tax rate (CETR) dimana dalam penelitian ini ditolak karena perusahaan yang 

merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan dalam membayar 

pajaknya. Jika perusahaan sangat memanfaatkan kompensasi yang diberikan 

pemerintah maka pendapatan yang diterima semakin besar maka akan semakin 

bertambah juga pajak penghasilan yang ditanggung jawabkan kepada perusahaan, 

sehingga jika kompensasi rugi fiskal (RFIS) sangat dimanfaatkan perushaan untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka semakin tinggi juga nilai Cash 

Effective Tax Rate (CETR) yang mengindikasikan bahwa Tax Avoidance semakin 

rendah. 

6. Variabel Profitabilitas (ROA) menunjukan hasil yang tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). Semakin 
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tinggi keuntungan perusahaan maka tarif pajak perusahaan pun semakin 

meningkat, namun kesadaran perusahaan akan pentingnya pajak tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan prakter tax avoidance, karena 

perusahaan yang bersangkutan merasa mampu untuk membayar pajaknya. 

Sehingga semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan tidak mempengaruhi tax 

avoidance. 

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan sektor 

perbankan yaitu Bank Umum yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016, karena Bank Umum memiliki asset, liabilitas, dan 

ekuitas yang berbeda dan memiliki perbedaan yang cukup drastis, sehingga 

sulit untuk dapat mengindikasi apakah perusahaan melakukan tax 

avoidance atau tidak. 

2. Pada penelitian ini pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan 

Cash Effective Tax Rate (CETR) dihasilkan dari pembagian antara cash tax 

paid dan pre-tax income. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya Karakter Eksekutif, 

Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Return on 

Asset (ROA). 
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4. Jumlah sampel pada penelitian ini hanya 22 perbankan karena adanya 

beberapa Bank yang belum terdaftar pada tahun periode penelitian dan 

ketidak lengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

5.3. Saran 

 Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan di penelitian berikutnya menggunakan sampel tidak hanya dari 

sektor perbankan yaitu Bank Umum saja, tetapi bisa juga menggunakan 

sampel dari sektor manufaktur lain atau semua Bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan menggunakan periode yang terbaru. 

2. Diharapkan dalam penelitian berikutnya menggunakan pengukuran selain 

Cash ETR (CETR) seperti GAAP ETR, Current ETR, Long-run cash ETR, 

ETR, DTAX, Total BTD, dan Temporary BTD. 

3. Diharapkan di penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tax avoidance seperti 

sales growth, good governance corporate, dan leverage. 

4. Dalam penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah 

sampel yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga akan mendapatkan hasil 

yang lebih akurat. 
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LAMPIRAN 

1. Uji Statistik Deskriptif 

 CETR S2 KUALITAS KOMITE KOMPENSASI ROA 

 Mean  0.234236  0.004890  0.734694  4.040816  0.448980  0.049800 

 Median  0.240209  0.003961  1.000000  4.000000  0.000000  0.013799 

 Maximum  0.396656  0.050138  1.000000  7.000000  1.000000  0.878883 

 Minimum  0.004635  0.000475  0.000000  3.000000  0.000000  0.002600 

 Std. Dev.  0.067347  0.005459  0.443766  1.102185  0.499947  0.164455 

 Skewness -0.459361  6.017246 -1.063175  0.708628  0.205152  4.617731 

 Kurtosis  3.913150  49.49777  2.130342  2.328150  1.042088  22.50339 

       

 Jarque-Bera  6.851390  9419.728  21.55050  10.04499  16.34057  1901.510 

 Probability  0.032527  0.000000  0.000021  0.006588  0.000283  0.000000 

       

 Sum  22.95509  0.479223  72.00000  396.0000  44.00000  4.880402 

 Sum Sq. Dev.  0.439957  0.002890  19.10204  117.8367  24.24490  2.623404 

       

 Observations  98  98  98  98  98  98 

 

2. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.438020 (19,73) 0.1364 

Cross-section Chi-square 31.157072 19 0.0388 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/29/18   Time: 00:29   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 98  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     S2 -2.751995 1.189477 -2.313617 0.0229 

KUALITAS 0.026800 0.014761 1.815628 0.0727 

KOMITE -0.001432 0.006234 -0.229776 0.8188 

KOMPENSASI 0.036146 0.013025 2.775033 0.0067 

ROA 0.006543 0.041704 0.156882 0.8757 

C 0.217237 0.028066 7.740270 0.0000 
     
     R-squared 0.157820     Mean dependent var 0.234236 

Adjusted R-squared 0.112049     S.D. dependent var 0.067347 

S.E. of regression 0.063462     Akaike info criterion -2.617481 

Sum squared resid 0.370523     Schwarz criterion -2.459218 

Log likelihood 134.2566     Hannan-Quinn criter. -2.553467 

F-statistic 3.448050     Durbin-Watson stat 1.536825 

Prob(F-statistic) 0.006691    
     
     
     

3. 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 2.994496 5 0.7008 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     S2 -2.896780 -2.849815 0.538685 0.9490 

KUALITAS 0.038363 0.028844 0.000403 0.6353 

KOMITE 0.004641 -0.000003 0.000024 0.3433 

KOMPENSASI 0.033747 0.034995 0.000034 0.8301 

ROA -0.054873 -0.008765 0.001138 0.1717 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/29/18   Time: 00:31   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 98  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.189042 0.039068 4.838746 0.0000 
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S2 -2.896780 1.430459 -2.025071 0.0465 

KUALITAS 0.038363 0.026092 1.470284 0.1458 

KOMITE 0.004641 0.008210 0.565346 0.5736 

KOMPENSASI 0.033747 0.014271 2.364693 0.0207 

ROA -0.054873 0.055790 -0.983559 0.3286 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.387184     Mean dependent var 0.234236 

Adjusted R-squared 0.185710     S.D. dependent var 0.067347 

S.E. of regression 0.060773     Akaike info criterion -2.547655 

Sum squared resid 0.269613     Schwarz criterion -1.888225 

Log likelihood 149.8351     Hannan-Quinn criter. -2.280929 

F-statistic 1.921758     Durbin-Watson stat 2.207827 

Prob(F-statistic) 0.017628    
     
     

 

4. Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2012 2016

Observations 98

Mean       0.000169

Median  -0.003783

Maximum  0.150871

Minimum -0.122618

Std. Dev.   0.061864

Skewness   0.073121

Kurtosis   2.666700

Jarque-Bera  0.540942

Probability  0.763020
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5. Uji Multikoleniaritas 

 CETR S2 KUALITAS KOMITE KOMPENSASI ROA 

CETR  1.000000      

S2 -0.219784  1.000000     

KUALITAS  0.206583 -0.045386  1.000000    

KOMITE  0.039836 -0.110420  0.127756  1.000000   

KOMPENSASI  0.272153  0.034010  0.077762  0.041236  1.000000  

ROA  0.014010 -0.026969  0.125021  0.314527 -0.084547  1.000000 

 

6. Uji Heterokedastisitas 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/29/18   Time: 00:27   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 98  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     S2 0.138007 0.092668 1.489264 0.1398 

KUALITAS -0.000515 0.001165 -0.442457 0.6592 

KOMITE 0.000526 0.000487 1.078866 0.2835 

KOMPENSASI 0.000378 0.001010 0.374608 0.7088 

ROA -0.001483 0.003265 -0.454126 0.6508 

C 0.001273 0.002202 0.578083 0.5646 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000601 0.0149 

Idiosyncratic random 0.004884 0.9851 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.036319     Mean dependent var 0.003655 

Adjusted R-squared -0.016055     S.D. dependent var 0.004877 

S.E. of regression 0.004915     Sum squared resid 0.002223 

F-statistic 0.693452     Durbin-Watson stat 1.726657 

Prob(F-statistic) 0.629677    
     
      Unweighted Statistics   
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R-squared 0.038943     Mean dependent var 0.003788 

Sum squared resid 0.002254     Durbin-Watson stat 1.702861 
     
 

7. Uji Autokolerasi 

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/02/18   Time: 21:54   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 99  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

S2 -8.82E-13 3.31E-13 -2.663839 0.0091 

KUALITAS 0.016605 0.017416 0.953477 0.3428 

KOMITE 4.91E-05 0.006800 0.007225 0.9943 

KOMPENSASI 0.035572 0.012902 2.757027 0.0070 

ROA 0.014876 0.049940 0.297876 0.7665 

C 0.206943 0.030500 6.785064 0.0000 
     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     

Cross-section random 0.025219 0.1475 

Idiosyncratic random 0.060637 0.8525 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.171336     Mean dependent var 0.170962 

Adjusted R-squared 0.126784     S.D. dependent var 0.063186 

S.E. of regression 0.059070     Sum squared resid 0.324505 

F-statistic 3.845758     Durbin-Watson stat 1.751896 

Prob(F-statistic) 0.003271    
     
     
 Unweighted Statistics   
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R-squared 0.174091     Mean dependent var 0.233019 

Sum squared resid 0.369173     Durbin-Watson stat 1.539925 
     
     

 

8. Populasi dan Sampel 

Kode Nama Perusahaan 

BACA Bank Capital Tbk 

BBCA Bank Central Asia Tbk 

BBKP Bank Bukopin Tbk 

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 

BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

BBTN Bank Tabungan Negara Tbk 

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

BJTM Bank Pembangunan Jatim Tbk 

BMRI Bank Mandiri Tbk 

BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

BSIM Bank Sinarmas Tbk 

BSWD Bank of India Indonesia Tbk 

BTPN Bank Tabungan Negara Pensiunan Nasional Tbk 

BVIC Bank Victoria International Tbk 

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Abimanyu Miraj Saputro, Ak.-IBS, 2018



95 

 

 

Indonesia Banking School 

INPC Bank Artha Graha International Tbk 

MEGA Bank Mega Tbk 

NISP Bank OCBC NISP Tbk 

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

SDRA Bank Woori Saudara Indonesia Tbk 

BJBR Bank Jabar Banten 
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