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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif eksekutif terhadap 
penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sebagai variable moderasi pada 
perusahaan BUMN di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 
Pemilihan sampel dalam penelitian, menggunakan metode purposive sampling, 
sehingga diperoleh total sampel 100. Dengan menggunakan analisis data panel, 
penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan institusional sebagai proksi dari 
moderasi memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindaran 
pajak. Sebagai tambahan, secara keseluruhan tatakelola perusahaan dapat 
memperlemah  hubungan antara insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian ini menggunakan 3 dimensi untuk mengukur tatakelola perusahaan: (i) 
kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif 
terhadap penghindara pajak, (ii) komite audit dapat memperlemah pengaruh 
positif insentif eksekutif terhadap penghindara pajak, (iii) komisaris independen 
dapat memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindara 
pajak. 

Kata Kunci: Tata kelola Perusahaan, Insentif Eksekutif, Penghindaran Pajak 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of executive incentives on tax avoidance with 

corporate governance as a moderating variable in SOEs in Indonesia listed on the 

BEI 2012-2016. Selection of the sample in the study, using purposive sampling 

method, so as to obtain the total sample 100. Using panel data analysis, this study 

found that institutional ownership as a proxy of moderation weakens the positive 

influence of executive incentives on tax avoidance. In addition, overall corporate 

governance can weaken the relationship between executive incentives against tax 

avoidance. This study uses 3 dimensions to measure corporate governance: 

(i) institutional ownership may weaken the positive influence of executive incentives 

on tax avoidance, (ii) the audit committee may weaken the positive influence of 

executive incentives on tax avoidance, (iii) an independent commissioner may weaken 

the positive influence of executive incentives on tax avoidance. 

Keywords: Corporate Governance, executive incentives, tax avoidance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1.   Latar Belakang Masalah   

Menurut waluyo (2010) Pajak merupakan bentuk peralihan 

kekayaan dari masyarakat ke negara yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan 

kontraprestasi secara langsung. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 

BPPK (2016) Pajak juga merupakan salah satu penopang pendapatan 

nasional. Berdasarkan APBN-P 2015, pajak menyumbang sekitar 70 % 

dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital 

dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa 

berjalan dengan baik.  

Penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah 

Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak. Tetapi terdapat perbedaan 

kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. 

Karena bagi perusahaan dan pemegang saham, pajak merupakan 

komponen biaya yang signifikan, sehingga muncul keinginan untuk 

mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Hanlon & Slemrod, 2009: 

126). Akibat perbedaan kepentingan tersebut penghindaran pajak 

menjadi kendala pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan 

pajak. 
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Menurut Hutagoal (2007) Tax Avoidance merupakan upaya 

penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan 

perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha 

mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan 

peraturan (loopholes). Sedangkan menurut Prebble et al dalam Elisa 

Tjondro (2014) penghindaran pajak adalah tindakan mengambil 

keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk 

mengecilkan pajak terutang. Selain itu penghindaran pajak bersifat unik 

karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu 

diinginkan dari sisi pemerintah (Maharani dan Suardana, 2014).   

Dengan adanya banyak kasus yang terungkap yang dapat 

mengurangi penerimaan pajak negara salah satunya yaitu pada tahun 

2010, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan 

kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-

masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk 

PT. Bumi Resources, dan US$ 27,5 juta untuk PT. Arutmin. Hal ini 

terjadi karena ada bantuan aparatur pajak yang sering disebut namanya 

terkait kasus pajak yaitu Gayus Tambunan. Penggelapan ini bisa terjadi 

pada perusahaan milik Aburizal Bakrie yang notabenya adalah ketua 

Partai Golkar. Ketiga perusahaan yang terkena kasus bisa dibilang 

mempunyai koneksi politik, atas keberadaan Aburizal Bakrie sebagai 

Pengaruh insentif eksekutif..., Listya Hayuning Fitri, Ak.-IBS, 2017



3 
 

 
Indonesia Banking School 

pemilik perusahaan atau pemegang saham sekaligus sebagai Ketua 

Umum sebuah partai politik (Eka Puji Hardianti 2013) 

Oleh karena itu menarik untuk menginvestigasi atau 

menganalisis perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara 

(BUMN) terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan indikasi awal perusahaan BUMN yang melakukan 

penghindaran pajak tersebut dilihat dari insentif eksekutif dengan tata 

kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. Proksi dari tata kelola 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

institusional, komisaris independen dan komite audit. 

Budiman dan Setiyono dalam Dewi dan Sari (2014) menyatakan 

bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak 

badan (perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil 

oleh pimpinan perusahaan. 

Pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut tentu saja memiliki 

karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin 

sulit dibayangkan bagaimana bisa pimpinan eksekutif suatu perusahaan 

mempengaruhi penghindaran pajak. Namun pada kenyataannya CEO 

dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak dengan mengatur 

“tone at the top” berkaitan dengan kegiatan pajak perusahaan (Dyreng et 

al., 2010). 
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Menurut Dewi dan Sari (2015) Insentif eksekutif berkaitan erat 

dengan hubungan keagenan serta konflik keagenan antara principal dan 

agent. Insentif eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa 

material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar 

termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dewi dan Sari 

(2015) menunjukkan hasil dari penelitiannya bahwa insentif eksekutif 

tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Jumlah insentif yang 

mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima 

eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

penghindaran pajak. Sedangkan menurut Elisa Tjondro (2014). Karakter 

eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR yang berarti 

perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan 

semakin eksekutif bersifat risk taker, semakin tinggi penghindaran pajak 

yang dilakukan perusahaan. 

Kegiatan Corporate Governance merupakan tata kelola 

perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan 

dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 

2008).Tata kelola perusahaan merupakan sistem atau mekanisme yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai 

tambah (value added) bagi stockholders. Struktur tata kelola perusahaan 

juga mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Jika perusahaan tersebut melakukan 
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penghindaran pajak tentu perusahaan tersebut melakukan perencanaan 

pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar sehingga hal 

tersebut menjadikan citra buruk bagi perusahaan. Hal tersebut juga 

mencerminkan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan pada 

perusahaan (rahmawati, endang & agusti 2016) 

Secara spesifik tata kelola perusahaan menjadi determinan yang 

penting dari penilaian yang dimaksud untuk penghematan pajak. 

Menurut Sartori (2010), terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap 

tata kelola perusahaan menjelaskan apabila suatu perusahaan memiliki 

suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang terstruktur dengan baik 

maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya.   

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 

termasuk BUMN membuktikan bahwa tata kelola perusahaan belum 

sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. 

Proksi darit ata kelola perusahaanyang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan insitusional, Dewan komisaris independen, dan 

komite audit. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi keberadaan kepemilikan oleh 

investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja insider 

(Jensen dan Meckling, 1976). Hanum (2013) menyatakan bahwa 

investor institusional berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate, 
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hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan 

institusional pada perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN) 

menunjukkan bahwa para investor cenderung berinvestasi secara aman 

dengan mengikuti aturan maupun undang-undang yang telah ditetapkan 

pemerintah.  

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) Komisaris independen 

adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak 

mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Maharani dan Suardana (2014) 

menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti keberadaan dewan 

komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan 

penghindaran pajak. 

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa komite audit ialah 

sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang 

memiliki tanggung jawab dalam pengawasan proses pelaporan 

keuangan dan pengungkapan (disclosure). Hanum(2013) menyatakan 

bahwa komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Effective Tax Rate hasil tersebut menunjukkan bahwa komite 

audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk 

melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja 

operasional tidak berjalan dengan baik.  
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Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya mengenai 

penghindaran pajak dengan mengambil topik insentif eksekutif  dan 

menjadikan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi serta 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN. 

Oleh karena itu kontribusi utama penelitian ini adalah melakukan 

analisis pengaruh insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan 

tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka menarik untuk 

dilakukannya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang 

berjudul: “Pengaruh Insentif Eksekutif terhadap Penghindaran 

Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:  

1. Apakah insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak?  

2. Apakah kepemilikan institusional sebagai proksi tata kelola 

perusahaan dapat memperlemah insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak?  

3. Apakah komite audit  sebagai proksi tata kelola perusahaan 

dapat memperlemah insentif eksekutif terhadap penghindaran 

pajak? 
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4. Apakah komisaris independen sebagai proksi tata kelola 

perusahaan dapat memperlemah insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada perusahaan BUMN yang terdaftar dan 

published di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh positif insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak. 

2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional sebagai proksi 

dari tatakelola perusahaan dapat memperlemah insentif eksekutif  

terhadap penghindaran pajak. 

3. Mengetahui pengaruh komite audit sebagai proksi dari tatakelola 

perusahaan dapat memperlemah insentif eksekutif  terhadap 

penghindaran pajak. 

4. Mengetahui pengaruh komisaris independen sebagai proksi dari 

tatakelola perusahaan dapat memperlemah insentif eksekutif  

terhadap penghindaran pajak. 

 

Pengaruh insentif eksekutif..., Listya Hayuning Fitri, Ak.-IBS, 2017



9 
 

 
Indonesia Banking School 

1.5. Manfaat Penelitian   

Berikut adalah manfaat penelitian ini, yaitu:  

1. Bagi perusahaan   

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

perusahaan untuk menentukan perusahaan dalam rangka 

melakukanpenghindaran pajak, Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan bagi investor dalam menentukan 

kebijakan investasi dengan menilai perusahaan BUMN yang 

memiliki indikasi adanya kegiatanpenghindaran pajak.  

2. Bagi Akademisi   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

bagi akademisi mengenai pengaruh insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sebagai 

variabel moderasi.  

3. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi 

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan sebagai 

sarana untuk melihat apakah penghindaran pajak baik untuk 

kepentingan negara.  

1.6.  Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai 
berikut:  
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BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan menggambarkan latar belakang yang memuat fokus  

permasalahan mengenai pengaruh insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel 

moderasi. Selain itu pada bab ini akan membahas mengenai rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian itu sendiri. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan  

dan kerangka berfikir dari penelitian pengaruh insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel  

moderasi melalui sumber buku, jurnal, atau refrensi lainnya. Selain itu, 

pada bab ini akan menjabarkan mengenai penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan pembasahan penelitian ini yang telah dilakukan 

sebelumnya, serta menyajikan hipotesis yang akan diteliti di penelitian 

ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode pengolahan data yang  

akan dipakai dalam penelitian pengaruh insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel 
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moderasi.  Selain itu pada bab ini juga akan menjelaskan secara terperinci 

mengenai variable dependen: penghindaran pajak, variabel independen: 

insentif eksekutif, dan juga variabel moderasi: tata kelola perusahaan 

yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, komite audit, dan 

komisaris independen. Untuk objek yang diteliti diperoleh dari laporan 

tahunan dan laporan keuangan BUMN yang  diterbitkan mulai dari tahun 

2012 sampai 2016 atau 5 tahun di Bursa Efek  Indonesia dengan 

menggunakan metode pengumpulan data purposive  sampling. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan menunjukan analisis dan pembahasan dari metode yang  

digunakan dan data yang dikumpulkan. Adapun tahapan yang akan ada  

adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji-f untuk uji model  

penelitian secara keseluruhan, kemudian melakukan uji hipotesis dengan 

uji-t. 

BAB V : PENUTUPAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Selain itu juga pada bagian ini akan dibahas mengenai  

keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agensi 

 Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan 

adalah kontrak antara satu pihak yang disebut dengan prinsipal dengan pihak 

lain yang disebut dengan agen, yaitu pihak yang melaksanakan kegiatan untuk 

mewakili para principal yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan 

keputusan kepada para agen. Dalam hubungan ini, keduanya baik prinsipal 

maupun agen, memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan masing-

masing. Prinsipal yang bertindak sebagai pihak yang menanamkan dananya 

pada perusahaan berkepentingan untuk menerima kembali dananya. Di lain 

pihak,agen yang bertindak sebagai pengelola dana berkepentingan untuk 

memaksimalkan kompensasi yang dapat diterima dengan memaksimalkan 

sumber daya yang ada. Adanya perbedaan kepentingan ini memunculkan suatu 

konflik yang disebut dengan konflik kepentingan (conflict of interest). 

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan 

bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia 

pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki 

daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), 

dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi 

sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak 
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opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal itu dapat 

menimbulkan konflik yang dinamakan agency problem. 

Masalah ini dapat muncul apabila manajer memanfaatkan posisinya 

untuk mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentinganpribadinya, 

dimana manajer yang menggerakkan jalannya perusahaan termasuk 

menentukan tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan 

(Puspita, 2014). 

Manajer memandang kebijakan penghindaran pajak adalah cara untuk 

meniminumkan beban pajak secara legal sehingga dapat meningkatkan laba dan 

meningkatkan kinerja perusahaan (Chen et al., 2014). Desai dan Dharmapala 

(2006) menyatakan semakin tinggi insentif yang ada, maka akan membuat 

manajer semakin agresif dalam menaikkan nilai perusahaan melalui cara 

penghindaran pajak. 

2.1.2. Rekonsiliasi Fiskal 

Menurut Suandy (2011,h.81) Laporan keuangan komersial merupakan 

laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai 

peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. 

Undang – undang tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan 

fiskal, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam 

pengakuan penghasilan maupun biaya. Untuk mencocokan perbedaan yang 

terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perlu 
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dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan 

fiskal.  

1. pendekatan terpisah (separated approach) dimana wajib pajak 

membukukan segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk 

menghitung PPh terutang dan bedasarkan prinsip akuntansi untuk 

keperluan komersial. 

2. Extra-Compatible Approach dimana wajib pajak membukukan semua 

transaksi hanya bedasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir 

tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangna 

komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terhutang.  

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010,h.218) Rekonsiliasi 

(koreksi) fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan 

ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. Menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009,h.59) 

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya 

perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba 

secara komersial dengan secara fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat disusun 

dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan-ketentuan perpajakan 

terhadap laporan keuangan komersial Achmad Tjahjono dan M. Fakhri (2000, 

h.567), bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial 
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menjadi laporan keuangan fiskal, penyusunannya dapat dilakukan sebagai 

berikut:  

1. Wajib Pajak tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial. 

2. Menyelenggarakan pencatatan tambahan untuk menghitung laba usaha 

kena pajak. 

3. Melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian 

atas laba usaha karena menurut akuntansi komersial dalam rangka 

menghitung besarnya laba usaha kena pajak. 

Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan 

koreksi fiskal negatif. 

1. Koreksi Positif Menurut Wahono (2012,h.106) Koreksi fiskal positif 

bersifat menambah atau memperbesar penghasilan bedasarkan laporan 

keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang 

akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang. Menurut Agoes 

dan Estralita Trisnawati (2010,h.219) Koreksi positif terjadi apabila laba 

menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat 

adanya:  

a) Beban yang tidak diakui oleh pajak.  

b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.  

c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.  

d) Penyesuaian fiskal positif lainnya.  
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2. Koreksi Fiskal Negatif Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau 

memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau 

menambah biaya-biaya komersial, yang akibatnya akan mengurangi 

jumlah pajak terutang. (Wahono 2012,h.106). Menurut Agoes dan 

Estralita Trisnawati (2010,h.219) Koreksi negatif terjadi apabila laba 

menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat 

adanya:  

a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.  

b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.  

c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. 

d)  Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.  

e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.  

f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya. 

2.1.3. Perencanaan Pajak (Tax Plannning) 

Menurut (Erly Suandy 2011) Perencanaan pajak adalah langkah awal 

dalam manajemen pajak.dalam perencanaan pajak dilakkan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (Tax 

Planning) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Hal ini dapat 

dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (tax planning) dibawah ini: 

1. Perencanaan pajak adalah analisis sistematis untuk menunda opsi pajak 

yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode 
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pajak sekarang dan masa depan (Crumbley D. Larry Friedman  Jack P., 

Anders Susan B., 1994). 

2. Perencanaan pajak adalah pengaturan bisnis pribadi dan / atau urusan 

pribadi untuk meminimalkan kewajiban pajak (lyson susan m., 1996). 

Jika tujuan perencenaan pajak adalah untuk merekayasa agar beban 

pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang 

ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang undang, maka perencanaan 

pajak disini sama dengan penghindaran pajak. Untuk meminimalkan kewajiban 

pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi 

ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar perpajakan (unlawful). 

Istilah yang sering digunakan yaitu: 

1. Penghindaran Pajak (Tax avoidance)  

Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan pengaturan hukum urusan pembayar pajak sehingga 

dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Seringkali untuk nada 

merendahkan, misalnya digunakan untuk menggambarkan penghindaran 

yang dicapai oleh pengaturan yang dibuat untuk urusan bisnis pribadi 

dengan memanfaatkan celah, ambiguitas, anomali, atau kekurangan 

hukum perpajakan lainnya. undang-undang yang dirancang untuk 

mengatasi penghindaran telah menjadi lebih umum dan seringkali 

melibatkan ketentuan yang sangat kompleks. (Lyons Susan M., 1996) 

2. Penggelapan Pajak (Tax evasion) 
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Penggelapan pajak adalah pengurangan pajak dengan cara yang 

ilegal. Perbedaannya, bagaimanapun, tidak selalu mudah. Beberapa 

contoh skema penghindaran pajak termasuk menunda repratasi 

keuntungan di yurisdiksi asing dengan pajak rendah, memastikan bahwa 

keuntungan adalah modal daripada pendapatan sehingga keuntungannya 

tidak dikenai pajak (atau subjek dengan tingkat yang lebih rendah) , 

penyebaran pendapatan kepada wajib pajak lainnya dengan tingkat 

pajak yang lebih rendah dan mengambil keuntungan dari insentif pajak. 

2.1.4. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013). 

Lumbantoruan (1996) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya 

yaitu: 

a) Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer 

beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, 

orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak 

menanggung beban pajaknya. 

b) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah 

pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli. 
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c) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan 

terhadapnya. 

d) 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. 

e) Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk 

meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-

alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus.  

Selain itu terdapat cara lain untuk mengefisiensikan beban pajak yaitu 

melalui penghematan pajak (tax saving). Penghematan pajak adalah suatu cara 

yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya, dengan 

sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya 

sehingga penghasilannya menjadi terlihat lebih kecil dan terhindar dari 

pengenaan PPh yang besar. (Zain, 2007) 

Menurut   Dyreng   (2008),tax   avoidance   merupakan   segala   bentuk 

kegiatan   yang   memberikan   efek   terhadap   kewajiban   pajak,   baik   

kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi 
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pajak. Praktek tax avoidance biasanya  memanfaatkan kelemahan-kelemahan 

hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. 

               Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari 

(2013) adalah: 

a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara 

yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak 

(tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax 

planning),  

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi 

ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan 

beban pajak yang paling rendah (Formal tax planning),  

c) Ketentuan Anti Tax Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 

(Specific Anti Avoidance Rule); serta transaksi yang tidak 

mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule). 

Menurut Xynas (2011) dalam Budiman dan Setiyono (2014) 

menyatakan penghindaran pajak 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). 

Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari 

penggelapan pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak terkait dengan 
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penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau 

menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara 

“legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan 

perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan 

transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak 

(pajak.go.id). 

2.1.5. Insentif eksekutif 

Dalam pengertian sederhana, kompensasi eksekutif adalah paket 

yangditerima oleh para senior eksekutif dan semua isu yang terkait dengan hal 

tersebut(Sirkin dan Cagney, 2016). Rencana kompensasi eksekutif adalah 

kontrak agensi antara perusahaan dengan manajer yang mencoba menyatukan 

kepentingan antarapemilik dan manajer dengan mendasarkan kompensasi 

manajer atas satu ataulebih pengukuran kinerja manajer dalam menjalankan 

perusahaan (Scott, 2012). Dewi dan Sari (2015) menggunakan istilah lain 

dalam menyebutkan kompensasieksekutif yaitu insentif eksekutif. Insentif 

eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material 

yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan. Komponen-komponen dari kompensasi eksekutif adalah 

(Milkovich dan Newman, 2008): 
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1. Gaji Dasar (Base Salary)  

Gaji dasar (base salary) merupakan gaji yang besarnya tidak 

hanyaditentukan dari evaluasi kerja formal, tetapi juga ditentukan oleh 

opinikomite kompensasi (kompensasi remunerasi) berdasarkan analisis 

datatugas-tugas yang dikerjakan oleh para eksekutif. 

2. Bonus 

Bonus yang diperoleh eksekutif didasarkan pada beragam 

tujuanperusahaan dalam memperoleh bonus, seperti target laba 

penjualan, harga saham, dan arus kas yang dipertimbangkan oleh dewan 

dalam menentukan bonus. 

3. Insentif Jangka Panjang dan Rencana Penilaian Modal (Long-

TermIncentive and Capital Appreciation Plans) 

Dalam pasar modal yang mengalami peningkatan di semua 

bidang,eksekutif dapat mengambil opsi yang dapat dieksekusi dengan 

hargayang lebih tinggi dari harga awal yang diberikan. 

4. Manfaat Eksekutif (Executive Benefits) 

Eksekutif menerima manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

karyawan lainnya seperti asuransi jiwa dan manfaat pensiun yang sangat 

besar. 

5. Tunjangan Eksekutif (Executive Perquisites) 

Penghargaan yang diberikan kepada eksekutif untuk memenuhi berbagai 

jenis kebutuhan eksekutif seperti ruangan yang luxury, tempat parkir 

khusus, membership untuk asosiasi tertentu dan pembayaran akomodasi 
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yang berkaitan dengan perjalanan bisnis, serta tunjangan personal 

seperti pinjaman dengan biaya rendah.Kompensasi ini sebagai wujud 

adanya insentif atau reward yang diberikan oleh pemilik perusahaan 

(investor) atas kinerja direksi dalam menghasilkan laba. 

2.1.6. Tata Kelola Perusahaan 

Corporate governance menurut Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, 

karyawanserta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk menggatur dan 

mengendalikan perusahaan (yang dikutip dari Cadbury Committee). Sedangkan 

menurut Sulisyanto (2008:134) secara definitif good corporate governance 

diartikan sebagai sistem yang mengaturdan mengendalikan perusahaan agar 

perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua pemangku 

kepentingan di dalam perusahaan. Chaghadari dan Syukor (2011) 

menyimpulkan bahwa tujuan utama CG adalah untuk melindungi pemangku 

kepentingan pada perusahaan dan memastikan bahwa uang yang mereka 

investasikan akan aman. Prinsip dasar GCG yang disusun oleh The 

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) yang 

dikutip oleh Emirzon (2006) terdiri darilima aspek yaitu: 
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1. Transparancy, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik 

dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Accountability, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Responsibility, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian 

(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi 

yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Independency, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana 

perusahaandikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di 

dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 

perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan mekanisme corporate governance menurut Etty Retno 

Wulandari (2005:24) adalah sebagai berikut: 

1. Struktur Kepemilikan Saham (Ownership Structure). Pemisahan 

kepemilikan dan pengendalian perusahaan, issue utama dari agency 

theory, merupakan praktik yang umum terdapat dalam pengelolaan 

perusahaan modern. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan harus 
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mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer, sebagai agen-

nya. Struktur kepemilikan saham merupakan mekanisme corporate 

governance yang penting, karena hal tersebut menentukan sifat dari 

agency problem di dalam perusahaan. 

2. Pembiayaan Perusahaan (Corporate Financing). Dalam agency 

problem, benturan kepentingan yang terjadi antara pemberi dana ekuitas 

dan pinjaman, merupakan satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

perusahaan. Untuk itu Mekanisme pembiayaan perusahaan merupakan 

suatu bentuk mekanisme governance. 

3. Kualitas Audit (Audit Quality). Kualitas audit yang baik akan 

meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi, yang akan meningkatkan 

ketergantungan investor terhadap informasi akuntansi tersebut. 

4. Komite Audit (Audit Committee). Agency theory memprediksikan 

bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan 

agency problems. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah 

mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas 

laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. 

5. Dewan Pengurus (Board of Directors). Peranan dewan pengurus 

diperlukan karena pemegang saham yang tersebar membuat sulit 

pemegang saham minoritas untuk menonitor dan mengontrol 

manajemen perusahaan. Hal tersebut membatasi kesempatan bagi 

pemegang saham untuk mengeliminasi agency costs. Dewan pengurus 

merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan agency problem 
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karena peranannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen 

atas nama pemegang saham. Hal ini menjelaskan bahwa dewan 

pengurus merupakan suatu mekanisme corporate governance. 

6. Kompensasi Manajemen (Managerial Compensation). Penyelarasan 

kepentingan antara principal dan agent merupakan hal penting untuk 

mengurangi agency problem. Dalam hal ini, principal dapat mengikat 

agent melalui kontrak kompensasi untuk menyelaraskan kepentingan 

agent dengan principal. Dengan melakukan hal ini, manajer perusahaan, 

sebagai agent, akan dipaksa untuk bertindak memaksimalkan 

kepentingan pemegang saham, sebagai principals. Meskipun demikian, 

merancang kontrak yang lengkap adalah tidak mungkin. Merancang 

kontrak yang baik dan dapat dilaksanakan, oleh karenanya merupakan 

hal yang penting. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi manajemen merupakan suatu bentuk mekanisme corporate 

governance. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian ini, melalui hasil berbagai penelitian terdahulu juga merupakan hal 

yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Beberapa 

penelitian terdahulu telah menguji pengaruh karakteristik Tata kelola 

perusahaan terhadap Effective Tax Rate, pengaruh insentif eksekutif, risiko 

perusahaan, tata kelola perusahaan terahdap penghindaran pajak, pengaruh 
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karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak, dan 

pengaruh variabel independen lain yang mempengaruhi praktik penghindaran 

pajak Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang diringkas dalam 

tabe 2.1: 

Tabel 2.1 

 
No 

Nama & 
tahun 

penelitian 

 
Variabel 

 
Hasil 

Saran atau 
keterbatasan 

1.  Dewi dan 
Sari (2015)  

Dependen : 
Tax Avoidance 
 
Independen : 
Insentif 
eksekutif, 
Corporate Risk 
dan Corporate 
Governance 

1) corporate risk 

berpengaruh 
negatif pada tax 

avoidance. 
2) Insentif 

eksekutif, 
kepemilikan 
institusional, 
komisaris 
independen dan 
komite audit 
tidak memiliki 
pengaruh pada 
tax avoidance. 

3) Sedangkan 
kualitas audit 
berpengaruh 
positif pada tax 

avoidance. 

Tahun penelitian yang 
terbatas yaitu 3 tahun jadi 
tidak dapat melihat lebih 
jelas lagi perilaku 
perusahaan yang terkait 
dengan tax avoidance. 

2.  Damayanti 
dan Susanto 
(2015) 

Dependen : 
Tax Avoidance 
 
Independen : 
Komite Audit, 
Kualitas Audit, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Resiko 
Perusahaan 

1) risiko perusahaan 
dan return on 
assets 
berpengaruh 
terhadap tax 
avoidance. 

2) Sedangkan 
komite audit, 
kualitas audit dan 
kepemilikan 
institusional tidak 

Sampel yang digunakan 
terbilang sedikit 
jumlahnya da variabel 
yang digunakan tidak 
memiliki pengaruh 
terhadap tax avoidance. 
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dan Return On 
Asset 

berpengaruh 
terhadap tax 
avoidance. 

3.  Swingly 
dan Sukarta 
(2015) 

Dependen : 
Tax Avoidance 

 
Independen : 
Karakter 
eksekutif, 
Komite audit, 
Ukuran 
perusahaan, 
leverage dan 
sales growth 

1) karakter eksekutif 
dan ukuran 
perusahaan 
berpengaruh 
positif pada tax 

avoidance, 
2) sedangkan 

leverage 

berpengaruh 
negatif pada tax 
avoidance. 

3) Variabel komite 
audit dan sales 

growth tidak 
berpengaruh pada 
tax avoidance. 

Adapun saran yang dapat 
peneliti ajukan terkait 
dengan aktivitas tax 

avoidance di suatu 
perusahaan adalah untuk 
penelitian selanjutnya 
disarankan untuk 
menambah rentang waktu 
tahun penelitian minimal 
lima tahun agar dapat 
melihat lebih jelas lagi 
perilaku perusahaan 
terkait dengan aktivitas 
tax avoidance serta 
memperluas sampel 
penelitian seperti 
perusahaan jasa, 
perbankan dan otomotif. 

4.  Kristiana 
Dewi dan 
Ketut Jati 
(2014) 

Dependen : 
Tax Avoidance 

 
Independen : 
Risiko 
perusahaan, 
Ukuran 
perusahaan, 
Multinational 

Company, 

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

Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh 
karakter eksekutif, 
karateristik perusahaan, 
dan tata kelola 
perusahaan yang baik 
terhadap tax avoidance 

Saran : definisi tax 

avoidance sebagai 
kegiatan mengefisienkan 
beban pajak tanpa 
melanggar ketentuan 
yang berlaku sudah 
watunya untuk 
diperbaiki. Selain itu juga 
diperlukan adanya 
pengawasan bahwa 
kegiatan tax avoidance 
yang diperbolehkan 
adalah sepanjang upaya 
tersebut dilakukan tidak 
semata-mata untuk 
menghindari pajak dan 
masih dalam batas 
kebiasaan bisnis yang 
baik. 

5.  Elisa 
Tjondro 
(2014) 

Dependen : 
Tax Avoidance 
 
Independen : 

1) karakter eksekutif 
dan koneksi 
politik 
berpengaruh 

1) Penelitian 
selanjutnya 
disarankan 
menggunakan 
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Karakter 
Eksekutif dan 
Koneksi 
Politik 

 
 

signifikan 
terhadap tax 

avoidance. 
2) Sedangkan untuk 

variabel kontrol 
ukuran 
perusahaan, 
leverage, 

pertumbuhan 
penjualan dan 
sektor industri 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap tax 

avoidance. 

variabel lain yang 
berpengaruh 
tinggi terhadap 
tax avoidance 
karena variabel-
variabel dalam 
penelitian 
ini hanya mampu 
menjelaskan tax 
avoidance sebesar 
23,4%. 

2) Penambahan 
jumlah sampel 
dari 
masingmasing 
sektor industri 
sehingga 
data dan hasil 
penelitian dapat 
digeneralisasi 
lebih dalam. 

6.  Hanum 
(2013) 

Dependen : 
Effective Tax 

Rate 

 
Independen : 
Corporate 

Governance 

 
Kontrol : 
SIZE, LEV, 
PROFITABILI
TY &Capital 

Intensity Ratio 

1) Komisaris 
Independen, 
komite audit, dan 
investor 
institusional 
berpangaruh 
positif terhadap 
Effective Tax 

Rate 

2) Sedangkan untuk 
ukuran 
perusahaan 
signifikan ke arah 
negatif leverage 
signifikan ke arah 
positif 

1) Jumlah 
perusahaan 
BUMN yang di 
privatisasi dan 
listing di BEI 
hanya 50 
perusahaan  

2) Tahun penelitian 
3 tahun 

3) Komponen tata 
kelola perusahaan 
yang digunakan 3 
variabel 

7.  Lanis and 
Richardson 
(2012) 
 

Dependen : 
Tax 

Aggrisiveness 

 

Independen: 
Corporate 
social 

hubungan positif yang 
signifikan antara 
kelayakan pajak 
perusahaan dan 
pengungkapan CSR,  

1) Perusahaan-
perusahaan yang 
diambil dari 
Australian public 

2) Nilai ETR 
diperoleh dari 
laporan keuangan 
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responsibility 
 
control: 
Gcg dan fraud 
Faktor2 
penentu 
standar ETR 

3) Pengungkapan 
CSR merupakan  
proxy yang lemah 
dari aktivitas CSR 

8.  Lanis and 
Richardson 
(2011) 

Dependen : 
Tax 

Aggrisveness 

 
Independen : 
Proporsi 
dewan 
komisaris 
 
Control : 
Gcg dan fraud  
 

Proporsi dewan 
komisaris berpengaruh 
negatif dan signifikan 
secara statistik terhadap 
keagresifan pajak.  
 

1) sampel terbatas 
pada perusahaan 
go public yang 
menampilkan 
informasinya ke 
public 

2) perusahaan yang 
menunjukan tax 
aggresivitas  
dalam sampel ini 
termasuk kecil 

3) sampel yang 
terdaftar tidak 
sepenuhnya 
memenuhi 
populasi tax 
aggresivitas 

4) kesalahan dalam 
mengidentifikasi 
perusahaan yang 
melakukan 
praktik 
penghindaran 
pajak 

Sumber: Olahan Penulis (2017)’ 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menguji pengaruh insentif eksekutif terahadap praktik 

penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. 
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Berikut ini adalah kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis dalam 

gambar 2.1 :  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: Data Diolah, 2017 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak 

Insentif eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan 

serta konflik keagenan antara principal dan agent. Hubungan yang erat 

ini mengharuskan manajemen perusahaan memenuhi kebutuhan insentif 

untuk eksekutif. Insentif eksekutif merupakan suatu penghargaan baik 

berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar 

Variabel  Independen 

Tata Kelola   
Perusahaan 

Variabel Dependen 

Insentif Eksekutif Penghindaran         
Pajak 
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termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Dewi dan Sari 

2015).  

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki 

posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer dimana 

setiap pimpinan memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan 

arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai setiap perusahaan (Pranata, 2014).  

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan 

(perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh 

pimpinan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) 

serta Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa karakter eksekutif 

berpengaruh negatif pada tax avoidance. Artinya apabila eksekutif 

semakin bersifat risk taker maka akan semakin besar tindakan tax 

avoidance yang dilakukan, Besar kecilnya risiko perusahaan 

mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang 

besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat risk 

taker yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko 

yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat 

risk averse yang cenderung untuk menghindari risiko. 

Di dalam penelitian Dewi dan Sari (2015) menunjukan bahwa 

insentif eksekutif tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Jumlah 

Pengaruh insentif eksekutif..., Listya Hayuning Fitri, Ak.-IBS, 2017



33 
 

 
Indonesia Banking School 

insentif yang mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain 

yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan penghindaran pajak. 

Oleh karena itu penelitian ini menduga terdapat adanya 

inkonsistensi data pada penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa 

insentif eksekutif bisa berpengaruh ataupun tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesa yang dapat dibentuk 

adalah 

H1: Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindan 

pajak. 

2.4.2. Pengaruh insentif Eksekutif terhadap Penghindaran pajak dengan 

Kepimilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. 

 Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau 

bank (Dewi dan Jati, 2014). Dengan adanya keberadaan kepemilikan 

oleh investor-investor institusional diharapkan akan mampu mengawasi 

kinerja insider (Jensen dan Meckling, 1976). Karena adanya tanggung 

jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik instusional 

memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan 

membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham.  
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Wahab, How dan Verhoeven (2008) telah melihat peran 

pemegang saham  institusional di Malaysia dimana mereka menunjukan 

bahwa investor institusional bisa muncul bersamaan dengan tata kelola 

perusahaan sebagai dua agen pemantauan.Investor institusional pada 

dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya 

kegiatan operasional perusahaan.  

Pada dasarnya setiap investor ingin mendapatkan laba setinggi-

tingginya sehingga akan menyebabkan pembagian dividen yang cukup 

tinggi. Dalam pencapaian tersebut terkadang pemegang saham institusi 

yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan 

kepentingan pemegang saham lainnya Hanum (2013). Namun bagi 

manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Investor institusional sebagai 

pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen 

perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang 

berlaku. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh harum (2013) 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Effective Tax Ratehasil ini menunjukan bahwa investor institusional 

pada perusahaan BUMN yang listing di BEI kurang dapat mengontrol 

perusahaan secara langsung sehingga kurang tercapainya kinerja 

Pengaruh insentif eksekutif..., Listya Hayuning Fitri, Ak.-IBS, 2017



35 
 

 
Indonesia Banking School 

perusahaan bagi para stakeholder perusahaan, terutama dalam hal 

kebijakan yang berkaitan dengan tarif pajak efektif. 

Ayu Feranika (2016) menyatakan variabel kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali 

yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga 

memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak. 

Dalam hipotesa pertama diterangkan bahwa Insentif Eksekutif 

terhadap penghindaran pajak berhubungan positif. Jika hubungan 

insentif eksekutif dengan penghindaran pajak positif maka ukuran 

kepemilikan institusional diharapkan dapat memperlemah hubungan 

antara kedua variabel tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesa yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H2: Kepemilikan Institusional akan memperlemah pengaruh positif 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

2.4.3. Pengaruh insentif Eksekutif terhadap Penghindaran pajak dengan 

Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. 

Komite Audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu 

dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor Kep-

29/PM/2004. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk 

melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya 
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agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (foker 

1992) dalam said et al (2009). 

Biasanya komite audit beranggotakan sekurang-kurangnya tiga 

orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola 

perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan 

perusahaan.  

Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab 

kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar 

laporan keuangan dapat dipercaya (relevant dan realialible). Oleh 

karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat 

memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau 

Shareholders dan manejemen perusahaan, karena kedua belah pihak 

tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan 

Nuraini ,2011).  

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa komite audit ialah 

sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang 

memiliki tanggung jawab dalam pengawasan proses pelaporan 

keuangan dan pengungkapan (disclosure). Maka dari itu komite audit 

bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas 

laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan 

Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian 

Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan 

tugas dewan komisaris (Ayu Feranika 2016). 
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Dalam penelitian Hanum 2013 komite audit berpengaruh positif 

terhadap effective tax rate hasil positif ini menunjukkan bahwa 

peningkatan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan akan 

meningkatkan kinerja dan lebih efektif dalam penetepan kebijakan yang 

berkaitan dengan besaran tarif pajak efektif.  

Dewi dan Sari (2015) menemukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik meskipun jumah komite 

audit pada perusahaan sudah sesuai dengan standar BEI, yaitu komite 

audit paling sedikit berjumlah 3 orang. 

Dalam hipotesa pertama diterangkan bahwa Insentif Eksekutif 

terhadap penghindaran pajak berhubungan positif. Jika hubungan 

insentif eksekutif dengan penghindaran pajak positif makakomite audit 

diharapkan dapat memperlemah hubungan antara kedua variabel 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesa yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H3: Komite audit akan memperlemah pengaruh positif insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

 

2.4.4. Pengarh insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan 

komisarais independen sebagai variabel moderasi  
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Komisaris Independen adalah Komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal 

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang 

dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana (2006). Menurut BEI dan 

Bapepam-LK, setiap perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki 

komite audit, yang anggotanya terdiri dari satu orang komisaris 

independen sebagai ketua dan minimal 2 orang pihak eksternal 

perusahaan yang independen sebagai anggota. 

Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti 

semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris 

independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena 

semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan 

pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan penghindaran pajak 

dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu 

perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu 

independensi juga rendah, sehingga kebijakan penghindaran 

pajaksemakin tinggi menurut Pohan (2008) dalam Ayu Feranika (2012).  

Sabli dan noor 2012 menyimpulkan bahwa proporsi komisaris 

independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan 

mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah 

ditetapkan. komisaris independen bersama dengan komisaris yang 

lainnya bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan 
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menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek 

yang yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar 

hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait pajak. 

Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar 

tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen 

perusahaan dengan para pemangku kepentingan Hanum (2013). 

Dalam penenlitian Hanum (2013) komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap effective tax rate hasil ini menunjukkan 

bahwa peningkatan komisaris independen akan semakin baik dan 

meningkatkan kefektifan dalam kegiatan peusahaan termasuk dalam 

penetapan kebijakan yang yang berkaitan dengan tarif pajak efektif. 

Kristiana Dewi (2014) menemukan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa 

keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha 

pencegahan tindakan tax avodiance. 

Dalam hipotesa pertama diterangkan bahwa Insentif Eksekutif 

terhadap penghindaran pajak berhubungan positif. Jika hubungan 

insentif eksekutif dengan penghindaran pajak positif maka ukuran 

komisaris independen diharapkan dapat memperlemah hubungan antara 

kedua variabel tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesa yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 
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H4: Komisaris Independen akan memperlemah pengaruh positif 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian  

Objek (populasi) pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia periode 2012 - 2016. 

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode yang telah ditentukan. 

Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Metode 

purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Berikut kriteria penilaian dalam pengambilan 

sampel dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan merupakan perusahaan badan usaha milik negara 

(BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016 

2. Badan usaha milik negara yang mempublikasikan laporan 

tahunan selama periode penelitian 

3. Badan usaha milik negara yang memiliki semua data yang 

lengkap terkait dengan variabel yang digunakan 
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3.2. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. 

Menurut Winarno (2011), data panel adalah jenis data yang merupakan 

gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross 

section). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa 

objek dan meliputi beberapa periode waktu. Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh 

dari laporan keuangan tahunan audited yang dipublikasikan di website 

Bursa Efek Indonesia (BEI) (http://www.idx.co.id). 

3.3. Model Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pengujian dengan 

menggunakan alat statistik Eviews 9 dengan melakukan analisis regresi 

berganda. Penelitian ini menduga bahwa insentif eksekutif berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak pada industri BUMN yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian inimenduga bahwa 

adanya peran tata kelola perusahaan melalui kepemilikan insitusional, 

Dewan komisaris independen, dan komite audit dapat memperlemah 

pengaruh positifinsentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka model dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

𝑇𝐴𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐼𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝐸 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐴𝑖𝑡 + 𝛽7𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐼𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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Keterangan: 
𝑇𝐴𝑖𝑡  = Penghindaran Pajak BUMNi pada tahun t 

 𝐼𝐸𝑖𝑡  = Insentif eksekutif  BUMN i pada tahun t  
𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡  = Kepemilikan Institusional BUMN i pada tahun t  
𝐾𝐴𝑖𝑡 = Komite Audit BUMN i pada tahun t  
𝐾𝐼𝑖𝑡 = Komisaris Independen BUMN i pada tahun t  
𝐼𝐸𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐼𝑇 = Interaksi tata kelola perusahaan dengan insentif 

eksekutif BUMN i pada tahun t  
𝐼𝐸𝑖𝑡 ∗ 𝐾𝐴𝑖𝑡 = Interaksi tata kelola perusahaan dengan kepemilikan

   institusional BUMN i pada tahun t  
𝐼𝐸𝑖𝑡 ∗ 𝐾𝐼𝑖𝑡 = Interaksi tata kelola perusahaan dengan komite audit 

BUMNi  pada tahun t  
𝛽  = Koefisien konstanta 
𝛽1 − 𝛽7 =Koefisien variabel independen 
i  = BUMN yang dijadikan sampel 
t  = Waktu penelitian 
𝜀  = Error 

 

3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Dependen (Penghindaran Pajak) 

Secara sederhanapenghindaran pajak adalah strategi dan teknik 

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib 

pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 

2013).  Penghindaran pajak dpt diartikan juga sebagai sebuah upaya 

dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di 

bidang perpajakan yang digunakan. Penghindaran pajak ini dilakukan 

karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani 

untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha 

untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dyreng at al., (2010) 

menyatakan bahwa variabel penghindaran pajakdihitung melalui CASH 
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ETR (cash effective tax rate) perusahaan, yaitu pembagian antara kas 

yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Rumus 

untuk menghitung CASH ETR yaitu 

Cash ETR =
Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak
 

Semakin tinggi CASH ETR ini memiliki indikasi semakin rendah pula 

tingkat penghindaran pajak perusahaan. 

3.4.2. Variabel Independen 

3.4.2.1. Insentif Eksekutif 

Dalam pengertian sederhana, kompensasi eksekutif adalah paket 

yang diterima oleh para senior eksekutif dan semua isu yang terkait 

dengan hal tersebut (Sirkin dan Cagney, 2016). Kompensasi yang 

dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini berupa 

bonus, imbalan balas jasa dalam bentuk gaji, barang, dan tunjangan 

yang diterima secara langsung oleh direksi atau komisaris. Kompensasi 

ini (investor) atas kinerja direksi dalam menghasilkan laba (Sutapa dan 

Saputra, 2016). Amstrong et al., (2012) mengatakan bahwa variabel 

terikat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total 

kompensasi yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan 

pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) 

dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan dalam setahun atau dapat 

dituliskan sebagai berikut :  
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Insentif Eksekutif =
Total Insentif

Jumlah Penjualan
 

 

3.4.3. Variabel Moderasi (Corporate Governance) 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat aturan yang 

menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, 

pemerintah, karyawan, dan pemangku internal dan eksternal lainnya 

sehubungan dengan hak-hak dan kewajibannya, atau sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk 

menambah nilai bagi para pemangku kepentingan. Dalam pengukuran 

corporate governance, peneliti menggunakan tiga jenis pengukuran, 

yaitu: 

3.4.3.1. Tata Kelola Perusahan dengan Kepemilikan Institusional 

Secara sederhana kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, 

investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Kepemilikan 

institusional juga dapat diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi. Keberadaan kepemilikan oleh investor-

investor institusional akan mampu mengawasi kinerja insider (Jensen 

dan Meckling, 1976). Khurana (2009) menyatakan bahwa persentase 

kepemilikan institusional (KI) dihitung dengan rumus: 

 INT =
Proporsi saham dimiliki institusi

Jumlah saham yang diterbitkan
x 100% 
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3.4.3.2. Tata Kelola Perusahaandengan Komite Audit 

Komite Audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu 

dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen 

oerusahaan berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor Kep-

29/PM/2004. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk 

melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya 

agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (foker 

1992) dalam said et al (2009). Komite audit di dalam penelitian ini 

menggunakan jumlah komite audit di suatu perusahaan sebagai alat ukur 

yang dapat dituliskan sebagai berikut : 

KA = ∑ Anggota komite audit 

 
  3.4.3.3. Tata Kelola Perusahaan dengan Komisaris Independen 

Komisaris Independen adalah Komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal 

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang 

dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana (2006).Pengukuran variabel 

dewan komisaris menggunakan persentase dewan komisaris yang 

terdapat dalam suatu perusahaan (Sillagan, 2006). Proporsi dewan 

komisaris independen diukur dengan rasio sebagai berikut: 

KI =
Jumlah anggota komisaris independen

jumlah seluruh anggota dewan komisaris
x100 
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3.5.Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah sebuah statistik yang 

menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari rata-

rata, standar deviasi, variance, maksimum, minimum, kurtosis dan 

skewness (Ghozali, 2009). Dalam statsitik deskriptif data dapat 

dianalisis dengan nilai maksimum dan minimum yang menunjukan nilai 

data besar dan kecil. 

3.5.2. Analisis Data Panel 

Menurut Winarno (2011), dalam ekonometrika terdapat tiga 

kelompok data, yaitu data runtut waktu (time series), data seksi silang 

(cross section), dan data panel (pooled data). Data Panel merupakan 

gabungan antara data runtut waktu dan data seksi silang. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data panel. Dengan menggunakan 

data panel maka akan diperoleh gambaran tentnang perilaku beberapa 

objek tersebut selama beberapa periode waktu. Adapun beberapa 

keuntungan dalam menggunakan data panel dalam Juanda (2012) antara 

lain:  

1. Metode data panel dapat mengkontrol data yang heterogen.  

2. Data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih 

bervariasi, mengurangi kolinearitas, memperbesar derajat 

kebebasan, dan lebih efisien.  
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3. Dengan mengunakan data panel maka dapat dipelajari suatu 

bentk perubahan yang dinamis. 

4. Dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu perubahan pada 

perubahan lainnya lebih baik dari pada kelompok data yang lain.  

5. Dapat mempelajari sifat model yang lebih kompleks.  

6. Mengurangi bias yang mungkin terjadi bila mengaggregasi 

individu-individu atau perusahaan-perusahaan kedalam agregasi 

yang luas.  

Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel, 

yaitu: 

1. Common Effect Model Data gabungan yang ada akan 

menunjukan kondisi yang sesungguhnya. Menurut Winarno 

(2011) hasil analisis regresi berlaku pada semua objek pada 

semua waktu. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap unit 

individu memiliki intersep dan slope yang sama. Kelemahan 

model ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan 

sebenarnya, Hal tersebut dikarenakan kondisi tiap objek saling 

berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat 

berbeda dengan kondisi objek tersbeut pada waktu yang lain.  

2. Fixed Effect Model Fixed effect model adalah model yang dapat 

menunjukan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan 

koefisien regresor yang sama (Winarno, 2011). Fixed effect 

model dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki konstanta yang 
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besarnya tetap untuk berbagai periode waktu. Demikian juga 

dengan koefisien regresinya memiliki besar yang tetap dari 

waktu ke waktu. Untuk membedakan satu objek dengan objek 

lainnya, digunakan variable dummy. Oleh karena itu, model ini 

serig disebut juga Least Square Dummy Variables (LSDV).  

3. Random Effect Model Random Effect digunakan untuk 

mengatasi kelemahan metode fixed effect yang menggunakan 

variable dummy, sehingga model mengalami ketidak pastian. 

Alih-alih menggunakan variable dummy, random effect model 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan 

antarwaktu dan antarobjek (Winarno, 2011). 

Dari ketiga model yang dijelaskan sebelumnya, selanjutnya 

menetukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter 

regresi data panel. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan 

apakah common effect model atau fixedeffect model yang terbaik. 

Langkah pertama ini dilakukan dengan menggunakan uji Chow. Uji 

Chow dilakukan dengan cara menghitung uji statistic F (Winarno, 

2011 ). Adapun rumus untuk uji ini adalah: 

 

𝐹 =
(𝑅𝑆𝑆1 − 𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛 − 1)

(𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛𝑇 − 𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan:  

RSS1 = Nilai residual sum square (common)  

Pengaruh insentif eksekutif..., Listya Hayuning Fitri, Ak.-IBS, 2017



50 
 

 
Indonesia Banking School 

RSS2 = Nilai residual sum square (fixed)  

n = Banyak observasi  

nT = Jumlah seluruh sampel (observasi X periode)  

k = Jumlah variable independen 

Hipotesis = Ho: common effect model 

Ha: fixed effect model 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:  

a. Jika nilai statistik F hitung > F tabel atau Prob Chi Square < 

0,05, maka Ho ditolak.  

b. Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel atau Prob Chi Square > 

0,05, maka Ho diterima.  

Bila hasil yang didapatkan adalah common effect model, 

maka pemilihan model tidak perlu dilanjutkan. Namun bila yang 

didapatkan adalah fixed effect model maka harus diuji lagi dengan 

Uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model 

estimasi regresi pooled data antara fixed effect model dengan 

random effect model. Statistik dari Uji Hausman mengikuti statistik 

Chi Square (Winarno, 2011 ).  

Hipotesis = Ho: random effect model 

Ha: fixed effect model Kriteria pengujian yang dilakukan 

adalah: 

a. Jika nilai probabilitasnya X2 > nilai kritis Chi 

Square, maka Ho diterima. 
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b. Jika nilai probabilitasnya X2 ≤ nilai kritis Chi 

Square, maka Ho ditolak. 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji statistik yang dilakukan sebelum 

melakukan analisis regresi linier berganda. Uji ini berguna untuk 

memastikan nilai parameter untuk pengujian valid. Pengujian. Asumsi 

klasik yang harus dipenuhi untuk menguji analisis ini antara lain: uji 

asumsi normalitas, multikolinieritas, homokedastisitas, dan autokorelasi 

(Ghazali,2009). 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengui apakah dalam model 

regresi variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2009). Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 

Jarque-Bera (JB). Uji Jarque-Bera adalah uji statistic untuk mengetahui 

apakah data tedistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness 

dan kurtosis data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. 

Jika nilai probabilias yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

terima Ho yang artinya residual data terdistribusi normal. 

3.5.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi yang dibentuk ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik jika tidak ada korelasi antar 

sesama variabel independennya. Jika variabel saling berkorelasi maka 
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variabel tersebut tidak ortogonal. Nilai ortogonal variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. 

3.5.3.3. Uji Homokedastisitas 

Uji homokedastisitas aatau heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika 

pemindahan residual tetap maka disebut homoskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah model homoskesdatisitas atau tidak bersifat 

heterokedastisitas. Salah satu alat uji homokedastisitas adalah dengan 

uji Glejser yaitu uji yang dilakukan untuk meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen 

signifikan terjadi secara statistik maka mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen dikatakan tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen bila nilai probabilitas signifikansinya 

diatas level of confidence 5%. 

3.5.3.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dan t-1 (sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena observasi yang 

berurutan dan bekaitan satu sama lain, kejadian ini timbul karena 

residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu variabel ke 

variabel lain. Data yang sering menjadi gangguan adalah data yang 

berseries. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto 
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korelasi. Untuk menguji autokorelasi biasa menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test) Terdapat hipotesis yang di uji yaitu  

Ho: tidak ada autokorelasi dan 

 Ha: ada autokorelasi 

Tabel 3.1 

Kriteria Uji Durbin-Watson 

Sumber: http://www.statistikian.com/2013/03/durbin-watson-tabel.html 

3.5.4. Statistik Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat analisis yang digunakan 

untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi lain 

dari analisis regresi digunakan sebagai alat untuk menunjukan adanya 

arah hubungan positif atau negatif antara variabel independen kepada 

variabel dependen (Ghozali,2009). 

 

3.6. Teknik Pengujian Model  

(Uji-F) Uji statistik F adalah pengujian untuk menguji apakah 

semua variabel independen yang tergabung dalam sebuah model secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2009). 

Autokorelasi Positif Autokorelasi Negatif Hasil 

d < Dl (4-d) < dL Tolak H0 

d > Du (4-d) > dU Terima H0 

dL < d < Du dL < (4-d) < dU Tidak dapat disimpulkan 
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Pengujian nilai F menggunakan analisis two tailed. Nilai uji-F 

mempunyai batasan penilaian pengukuran jika nilai F lebih besar 

daripada F hitung maka Ho ditolak pada level of confidence 5%, artinya 

kita menerima hipotesis bahwa secara bersama-sama semua variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Namum jika nilai F 

perhitungan lebih besar daripada nilai F tabel maka Ho di tolak dan Ha 

diterima. 

Selain menggunakan membandingkan F tabel dan F hitung, Uji-

F juga dapat dilakukan dengan menggunakan P-value atau nilai 

probabilitas. Adapun kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:  

a. Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas F > 0,05 atau F 

hitung > F tabel. 

b. Ha diterima dan Ho ditolak jika probabilitas F ≤ 0,05 atau F 

hitung < F tabel. 

Ho: insentif eksekutif dapat mempengaruhi penghindaran pajak 

dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel moderasi.  

Ha: insentif eksekutif tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak 

dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel moderasi. 

 

3.7. Teknik Pengujian Hipotesis  

(Uji-t) Uji signifikan t merupakan alat untuk menguji seberapa 

jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009). Pengujian untuk uji t 
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menggunakan pengujian two tailed. Untuk menentukan pengaruh antar 

variabel terdapat batasan-batasan significant level 0,05(a=5%), dari 

hasil perhitungan maka akan ditemukan penerimaan atau penolakan 

terhadap hipotesis. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka hipotesis 

ditolak, artinya bahwa secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai 

signifikan lebih kecil 0,05 maka hipotesis diterima artinya bahwa secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Selain menggunakan nilai signifikan, uji-t juga dapat 

menggunakan perbandingan t hitung dengan t tabel. Adapun kriteria 

pengujian dilakukan sebagai berikut:  

a) Ha diterima dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau 

probabilitas t < 0,05. Adapun bentuk hipotesisnya untuk H1 

adalah:  

Ho : β1 ≤ 0 variabel insentif eksekutif tidak berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. 

Ha : β1 > 0 variabel insentif eksekutif berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. 

b) Ha diterima dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau 

probabilitas t < 0,05. Adapun bentuk hipotesisnya untuk H2 

adalah:  

Ho : β1 ≥ 0 variabel tata kelola perusahaan dapat memperlemah 

pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 
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Ho : β1 < 0 variabel tata kelola perusahaan memperkuat 

pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

c) Ha diterima dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau 

probabilitas t < 0,05. Adapun bentuk hipotesisnya untuk H3 

adalah:  

Ho : β1 ≥ 0 variabel tata kelola perusahaan dapat memperlemah 

pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Ho : β1 < 0 variabel tata kelola perusahaan memperkuat 

pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

d) Ha diterima dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau 

probabilitas t < 0,05. Adapun bentuk hipotesisnya untuk H4 

adalah:  

Ho : β1 ≥ 0 variabel tata kelola perusahaan dapat memperlemah 

pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Ho : β1 < 0 variabel tata kelola perusahaan memperkuat 

pengaruh positif insentif  eksekutif terhadap penghindaran pajak. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan badan usaha milik negara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode selama lima tahun 

terakhir yaitu periode 2012 sampai dengan tahun 2016. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang menyediakan informasi 

keuangan pada periode 201 sampai dengan periode 2016. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan (purposive sampling), maka jumlah observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan. Berikut adalah 

rincian pengambilan sampel penelitian dalam tabel 4.1: 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah BUMN tahun 2012 20 

Jumlah BUMN tahun 2013 20 

Jumlah BUMN tahun 2014 20 

Jumlah BUMN tahun 2015 20 

Jumlah BUMN tahun 2016 20 

Jumlah populasi 100 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

Rincian perusahaan perbankan yang terpilih menjadi sampel adalah 

sebagai berikut ini dalam tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Jumlah Sampel Penelitian 

No Kode Nama Bank 

1 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

3 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Perero) Tbk 

4 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

5 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

6 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

7 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk 

8 JSMR PT Jasa Marga (Perserp) Tbk 

9 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

10 KRAS PT Krakatau  Steel  (Persero) Tbk 

11 PGAS PT Perusahaan Gas  Nasional (Persero) Tbk 

12 PTBA PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

Data yang tidak lengkap (28) 

Total Observasi yang dipilih 72 

outlier (14) 

Jumlah sampel akhir 58 

Pengaruh insentif eksekutif..., Listya Hayuning Fitri, Ak.-IBS, 2017



59 
 

 
Indonesia Banking School 

13 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

14 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

15 SMGR PT Semen  Indonesia  (Persero) Tbk 

16 TINS PT Timah Indonesia  (Persero) Tbk 

17 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

18 WIKA PT Wijaya Karya  (Persero) Tbk 

19 WSKT PT Waskita  (Persero) Tbk 

20 GIAA PT Garuda Indonesia  (Persero) Tbk 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017 

 

4.2. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atas suatu data yang dilihat 

dari rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, atau maksimum. Tabel di 

bawah ini menunjukan statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang 

diproksikan dengan TA, IE, INT, KA dan KI pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI untuk periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Berikut ini 

dijelaskan statistik data penelitian dalam tabel 4.3: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif  

 TA IE INT KA KI 
 Mean  0.256636  0.003883  0.301929  3.982759  0.391160 
 Median  0.249200  0.003350  0.241150  4.000000  0.333300 
 Maximum  0.496100  0.014020  0.917100  7.000000  0.625000 
 Minimum -0.022300  0.000003  0.012800  2.000000  0.200000 
 Std. Dev.  0.119656  0.003375  0.226509  0.982146  0.109400 
 Skewness -0.275024  1.384349  1.241647  0.594847  0.675338 
 Kurtosis  3.065631  4.611800  4.113202  3.627956  2.675888 
 Jarque-Bera  0.741577  24.80368  17.89776  4.373440  4.662654 
 Probability  0.690190  0.000004  0.000130  0.112284  0.097167 
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 Sum  14.88490  0.225190  17.51190  231.0000  22.68730 
 Sum Sq. 
Dev. 

 0.816101  0.000649  2.924462  54.98276  0.682193 

Observation  58  58  58  58  58 
Sumber : Data diolah sendiri 

Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel 4.3  tersebut, 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai 

maksuimum, nilai minimum, dan standar deviasi, jumlah (sum) dari setiap 

variable yang diuji dengan menggunakan alat bantu statistik Eviews 9 dengan 

jumlah observasi sebanyak 59. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan pada 

Table 4.3 berikut: 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak 

(TA). Untuk nilai rata-rata TA pada periode 2012-2016 adalah sebesar 

0.256636 dengan nilai maksimum sebesar  0.496100 yang terdapat pada 

BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk di tahun 2012. Kemudian untuk 

nilai minimum sebesar -0.022300 ada pada PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk pada tahun 2014. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah insenttif eksekutif (IE). 

Untuk nilai rata-rata dari variable insentif eksekutif pada periode 2012-

2016 ini adalah  0.003883 dengan nilai maksimum sebesar 0.01402 

yang terdapat pada BUMN PT Semen Baturaja (Persero) Tbk di tahun 

2013. Kemudian untuk nilai minimum sebesar 0.00000 ada pada BUMN 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2012. 
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3. Untuk variabel kepemilikan institusional (INT) sebagai variabel 

moderasi merupakan hasil pembagian dari proporsi saham yang dimiliki 

institusi terhadap jumlah saham yang beredar. Variabel ini memiliki 

rata-rata  0.301929 dengan nilai maksimal 0.917100 yang terdapat pada 

BUMN PT Timah (Persero) Tbk pada tahun 2013. Kemudian untuk 

nilai minimum sebesar 0.012800 terdapat pada BUMN PT. Kimia 

Farma (Persero) Tbk pada tahun 2016  

4. Untuk variabel komite audit (KA) sebagai variabel moderasi yang 

dihitung dari jumlah anggota komite audit memiliki rata-rata 3.982759. 

Adapun nilai maksimumnya sebesar 7.00000 yang terdapat pada BUMN 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2016. 

Kemudian untuk nilai minimum sebesar 2.00000 terdapat pada BUMN 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014 

5. Untuk variabel komisaris independen (KI) sebagai variabel moderasi 

yang dihitung dari jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan 

jumlah seluruh anggota dewan komisaris memiliki rata-rata 

sebesar  0.391160. Adapun nilai maksimumnya sebesar 0.62500 yang 

terdapat pada BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 

tahun 2014 sampai 2015, kemudian untuk nilai minimum sebesar  

0.20000 terdapat pada BUMN PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada 

tahun 2015 sampai 2016 

 

4.3. Pemilihan Model 
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Pemilihan model adalah hal yang paling pertama dilakukan dalam 

penelitian. Pemilihan model bertujuan untuk memilih model yang akan 

digunakan dari tiga model yang tersedia. Adapun model yang tersedia adalah 

(1) common effect (2) fixed effect (3) random effect. Adapun pemilihan model 

regresi pertama yaitu menggunakan Uji Chow yang digunakan untuk memilih 

model regresi common effect atau fixed effect. Kemudian yang kedua 

dilakukan Uji Hausman untuk memilih apakah model fixed effect atau random 

effect yang akan digunakan. 

a. Uji Chow  

Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan model yang tepa 

tantara common effect atau fixed effect. Dimana probabilitas dari cross-

section F lebih besar dari 0,05 maka hasilnya adalah menerima Ho yang 

artinya menggunakan model common effect dan pengujian berhenti 

sampai uji Chow saja. Namun jika probabilitas dari cross section F lebih 

kecil dari 0,05 maka hasilnya adalah menolak Ho dan perlu uji 

Hausman untuk mengetahui model random effect atau fixed effect yang 

akan digunakan. Table 4.3. merupakan tabel hasil dari perhitungan uji 

Chow.  

Tabel 4.4. 

 Uji Chow Effects Test Statistic 

     
          Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 8.709487 (14,36) 0.0000 

Cross-section Chi-square 85.761747 14 0.0000 
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     Sumber: data diolah sendiri 

Berdasarkan hasil uji Chow pada table diatas, diperoleh nilai 

probabilitas dari cros section F adalah 0,0000 dan lebih kecil dari 0,05 

yang berarti menolak. Ho dan memilih model fixed effect. Sehingga 

perlu dilakukan uji Hausman untuk memastikan apakah model random 

effect ataukah fixed effect yang akan digunakan 

b. Uji Hausman 

Dikarenakan hasil uji Chow diatas terpilih model fixed effect maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman. Uji ini dipakai 

untuk memilih model random effect atau fixed effect. 

Tabel 4.5. 

Uji Hausman  

     
     

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

     
     Cross-section random 4.615975 7 0.7067 
     
     Sumber: data diolah sendiri 

Berdasarkan hasil uji Hausman diatas, besar nilai probabilitas cross 

section random adalah sebesar 0,7067. Dikarenakan nilai probabilitas 

diatas 0,05 maka hasilnya adalah terima H0 dan model yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah model random effect. 
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4.4. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang 

valid, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan 

digunakan. Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, homokedastisitas, 

dan tidak bersifat autokorelasi. 

4.4.1. Uji Normalitas  

Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas 

Jarque-Bera di atas 0,05 atau 5%. Dengan tingkat probabilitas yang sangat 

kecil maka dapat disimpulkan data tidak normal yang dapat dilihat juga dari 

nilai kurtosis dan skewnss yang besar. Sehingga untuk menormalkan data 

diperlukan treatment yang baik agar data menjadi normal. Salah satunya adalah 

dengan membuang outliernya. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: data diolah sendiri 
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Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews 9 setelah 

proses outlier  dilakukan, seperti yang tampak disajikan pada gambar 4.1, dapat 

diketahui bahwa nilai probabilitas yang diketahui nilainya sebesar 0,782923 

yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data ini telah terdistribusi secara normal dengan jumlah 

observasi sebanyak 58. 

4.4.2. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau 

korelasi antar variabel. Ketentuan yang menentukan adanya multikolineraitas 

apabila terdapat variabel yang bernilai lebih dari 0,8. Dari tabel 4.5 

penghitungan multikolinieritas dibawah ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas antara variabel dalam model yang dibuat. Hal tersebut 

dikarenakan semua koefisien korelasi antar variable berada kurang dari 0,8. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

  TA IE INT KA KI 

TA 1.00000 
    IE -0.16790 1.00000 

   INT -0.24824 -0.30027 1.00000 
  KA 0.05488 0.02441 -0.02623 1.00000 

 KI -0.15742 0.57916 -0.10492 0.04254 1.00000 
Sumber: data diolah sendiri 

4.4.3. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian 
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yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). 

Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada 

di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi  

 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.254773     Mean dependent var 0.064872 

Adjusted R-squared 0.150441     S.D. dependent var 0.062413 
S.E. of regression 0.058555     Sum squared resid 0.171435 
F-statistic 2.441950     Durbin-Watson stat 1.859642 
Prob(F-statistic) 0.031089    

     
      Unweighted Statistics   
     
     Sumber: data diolah sendiri 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang 

tampak disajikan pada tabel 4.6 bahwa nilai DW pada model penelitian pertama 

sebesar 1,859642 yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak 

mengalami autokorelasi. 

4.4.4. Uji Heteroskedatisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN 

resid). Apabila p-value > 0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya 

heteroskedastisitas pada data. Sebaliknya, jika p-value < 0.05 maka adanya 

heteroskedastisitas pada model penelitian. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IE -0.637120 6.525782 -0.097631 0.9226 

INT -0.008867 0.018661 -0.475185 0.6367 
KA -0.005121 0.004974 -1.029582 0.3082 
KI 0.016551 0.052793 0.313514 0.7552 

IE*INT -1.074356 4.522349 -0.237566 0.8132 
IE*KA 0.245644 0.870392 0.282222 0.7789 
IE*KI -1.192112 9.396596 -0.126866 0.8996 

C 0.029720 0.028580 1.039904 0.3034 
     
     Sumber: data diolah sendiri 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software 

Eviews 9 sebagaimana yang telah terlampir pada tabel 4.7 bahwa tidak adanya 

variabel independen yang nilainya dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. 

 

4.5. Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan 

data terdiri 20 perusahaan BUMN dengan data penelitian selama 5 (lima) tahun, 

setiap tahunnya data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga 

terdapat 100 data, namun setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka 

data yang digunakan sebanyak 58 data. Persamaan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

𝑇𝐴𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐼𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝐸 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐴𝑖𝑡 + 𝛽7𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐼𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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Analisis hasil dari model regresi penelitian dapat digambarkan sebelum dan 

sesudah adanya moderasi dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi sebelum moderasi 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IE -14.25839 23.13802 -0.616232 0.5398 

INT -0.279942 0.264702 -1.057577 0.2940 
KA 0.116974 0.057001 2.052142 0.0441 
KI -0.217129 0.669051 -0.324533 0.7465 
C 0.057853 0.319988 0.180796 0.8571 
     
      Sumber: Data dolah sendiri 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi ssesudah moderasi 

     
     

Variable 
Ekspektasi 
Coefficient Coefficient t-Statistic Prob 

     
     IE - -3.948119 -0.118255 0.9063 

INT -/+ -0.335815 -3.300729 0.0018 
KA -/+ 0.015106 0.536783 0.5938 
KI -/+ -0.089988 -0.329272 0.7433 

IE*INT + 60.75261 2.543782 0.0141 
IE*KA + -2.350844 -0.491310 0.6254 
IE*KI + -4.852798 -0.101174 0.9198 

C  0.318603 2.107517 0.0401 
     
          
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.254773     Mean dependent var 0.064872 

Adjusted R-squared 0.150441     S.D. dependent var 0.062413 
S.E. of regression 0.058555     Sum squared resid 0.171435 
F-statistic 2.441950     Durbin-Watson stat 1.859642 
Prob(F-statistic) 0.031089    

     
      Sumber: Data dolah sendiri 
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Berdasarkan hasil uji regresi model penelitian diatas, maka dapat diperoleh 

hasil regresi linear berganda sebagai berikut: 

𝑇𝐴 = 0,318603 + −3,948119 (𝐼𝐸) + 0,335815 (𝐼𝑁𝑇) + 0,015106 (𝐾𝐴)

+ −0,089988 (𝐾𝐼) + 60,75261 (𝐼𝐸 ∗ 𝐼𝑁𝑇)

+ −2,350844 (𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐴) + −4,852798 (𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐼) + ɛ  

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut:  

1. Konstanta sebesar 0.318603 memberikan indikasi bahwa jika variabel 

independen bernilai konstan, maka nilai penghindaran pajak akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.318603.  

2. Koefisien regresi insentif eksekutif sebesar −3,948119  hal ini 

menyatakan bahwa jika skor  (IE) mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 

−3,948119. 

3. Koefisien regresi kepemilikan institusional (INT) sebesar 0,335815 hal 

ini menyatakan bahwa jika skor (INT) mengalami peningkatan sebesar 

1%, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 

0,335815. 

4. Koefisien regresi komite audit (KA) sebesar -0.089988 hal ini 

menyatakan bahwa jika skor KA mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -

0.089988. 
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5. Koefisien regresi komisaris independen (KI) sebesar -0.089988 hal ini 

menyatakan bahwa jika skor KI mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -

0.089988. 

6. Koefisien regresi insentif eksekutif dengan kepemilikan institusional 

sebagai variabel moderasi (IE*INT) sebesar 60,75261  hal ini 

menyatakan bahwa jika skor IE*INT mengalami peningkatan sebesar 

1%, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan 

sebesar 60,75261  . 

7. Koefisien regresi konglomerasi dengan pemegang saham kedua terbesar 

sebagai variable moderasi (IE*KA) sebesar −2,350844  hal ini 

menyatakan bahwa jika skor IE*KA mengalami peningkatan sebesar 

1%, maka penghindaran pajak akan mengalami peurunan sebesar 

−2,350844 .Koefisien regresi komisaris independen sebagai variable 

moderasi (IE*KI) sebesar −4,852798 hal ini menyatakan bahwa jika 

skor IE*KI mengalami peningkatan sebesar 1%, maka penghindaran 

pajak akan mengalami penurunan sebesar −4,852798. 

4.5.1. Pengujian Model (Uji-F)  

  Berdasarkan Table 4.6. nilai probabilitas dari F-statistic dari model 

penelitian sebesar 0.001198 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya menolak H0 dan terima Ha. Hal tersebut 

menunjukan bahwa regresi secara simultan dari insentif eksekutif yang 
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dimoderasi oleh tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan 

institusional, komite audit, dan komisaris independen bersama-sama 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebagai variable dependen. 

Ha: Insentif Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan 

tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi 

 

4.5.2. Pengujian Hipotesis (Uji-t) 

  Uji statistik t pada dasarnya merupakan alat untuk menguji seberapa 

jauh pengaruh varibel independen secara individual dalam menerangkan 

variable dependen (Ghozali, 2009). Pengujian untuk uji t yang peneliti gunakan 

adalah pengujian one tailed. Untuk menentukan pengaruh antar variabel 

terdapat batasan-batasan signifikant level 0,05 (a=5%). Jika nilai signifikan 

lebih besar 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya bahwa secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun 

jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka hipotesis diterima artinya bahwa 

secara parsial variable independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesisnya: 

1. Insentif Eksekutif (Variabel Independen) 

H1: Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak 

 Berdasarkan Table 4.10  hasil analisis regresi menunjukan 

bahwa probabilitas dari nilai insentif eksekutif yaitu 0.9063  atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variable 
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insentif eksekutif (IE) menunjukkan nilai -3.948119 . Hal tersebut 

menunjukkan bahwa  hipotesis pertama ditolak.  

2. Kepemilikan Institusional (Variabel Moderasi) 

H2: Kepemilikan Institusional akan memperlemah pengaruh positif 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

 Berdasarkan Table 4.10 hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas kepemilikan institusional (INT) jika dijadikan variabel 

independen sebesar 0.0018 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai 

koefisien sebesar -0.335815, artinya bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak jika dijadikan 

variabel independen. Kemudian jika kepemilikan institusional menjadi 

moderasi dari hubungan insentif eksekutif terhadap nilai penghindaran 

pajak (IE*INT) maka akan memiliki probabilitas sebesar 0.0141 atau 

lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai koefisien 60.75261, artinya bahwa 

kepemilikan institusional terbukti memperlemah pengaruh positif 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kedua tidak dapat ditolak  

3. Komite Audit (Variabel Moderasi) 

H3: Komite audit akan memperlemah pengaruh positif insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

 Berdasarkan Table 4.10 hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas komite audit (KA) jika dijadikan variabel independen 
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sebesar 0.5938 atau lebih besar dari 0,05. Dengan nilai koefisien sebesar 

0.015106, artinya bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak jika dijadikan variabel independen. Kemudian jika 

komite audit menjadi moderasi dari hubungan insentif eksekutif 

terhadap nilai penghindaran pajak (IE*KA) maka akan memiliki 

probabilitas sebesar 0.6254 atau lebih besar dari 0,05. Dengan nilai 

koefisien -2.350844, artinya bahwa artinya bahwa komite audit terbukti 

tidak memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa  hipotesis ketiga 

ditolak.  

4. Komisaris Independen (Variabel Moderasi) 

H4: Komisaris Independen akan memperlemah pengaruh positif 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

 Berdasarkan Table 4.10 hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas komisaris independen (KI) jika dijadikan variabel 

independen sebesar 0.7433 atau lebih besar dari 0,05. Dengan nilai 

koefisien sebesar -0.089988, artinya bahwa komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak jika dijadikan variabel 

independen. Kemudian jika komisaris independen menjadi moderasi 

dari hubungan insentif eksekutif terhadap nilai penghindaran pajak 

(IE*KI) maka akan memiliki probabilitas sebesar 0.9198 atau lebih 

besar dari 0,05. Dengan nilai koefisien -4.852798, artinya bahwa 

komisaris independen terbukti tidak memperlemah pengaruh positif 
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insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  hipotesis keempat ditolak.  

 

4.6.Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1. Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pada periode 2012 – 2016 insentif eksekutif  terbukti tidak 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sampel penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa 

insentif eksekutif tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 

Jumlah insentif yang mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan 

pembayaran lain yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil 

penelitian ini bisa terjadi karena insentif yang diterima sudah 

sesuai dengan motivasi direksi di perusahaan sehinggan 

eksekutif tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, 

BUMN merupakan badan usaha milik negara yang mendapat 

pengawasan dari regulator secara langsung. Sehingga, jumlah 

insentif yang diterima tidak dapat mempengaruhi eksekutif 

untuk melakukan penghindaran pajak karena hal itu sulit 

dilakukan. 
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4.6.2. Kepemilikan Institusional akan memperlemah pengaruh 

positif insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor 

luar negeri atau bank (Dewi dan Jati 2014) Wahab, How dan 

Verhoeven (2008) telah melihat peran pemegang saham 

institusional biasa muncul bersamaan dengan tata kelola 

perusahaan sebagai dua agen pemantauan. Investor institusional 

sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong 

manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba 

berdasarkan aturan yang berlaku sehingga tarif pajak perusahaan 

sesuai dengan yang harus dibayarkan 

Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional dapat menjadi moderasi dengan memperlemah 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. Dalam 

memperlemah berarti menurunkan arah positif dari insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak 

Hasil dari penilitian ini adalah bahwa kepemilikan 

institusional memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif 

terhadap penghindaran pajak penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et all (2016) yang 
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menyatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap tindakan penghindaran pajak. kepemilikan institusional 

merupakan pihak yang memonitoring perusahaan, dengan 

adanya kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) 

mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor 

manajemen lebih besar, sehinggan dengan adanya kepemilikan 

institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen 

dalam menetapkan tariff pajak yang harus dibayarkan. 

4.6.3. Komite audit akan memperlemah pengaruh positif insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Komite Audit adalah komite tambahan yang bertugas 

membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan 

terhadap manajemen perusahaan berdasarkan keputusan, Para 

dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada 

komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar 

laporan keuangan dapat dipercaya (relevant dan realialible). 

Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme 

yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik 

perusahaan atau Shareholders dan manejemen perusahaan, 

karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang 

berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini ,2011).  
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Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa komite audit 

dapat menjadi moderasi dengan memperlemah hubungan antara 

insentif eksekutif dengan penghindaran pajak. Dalam 

memperlemah berarti menurunkan arah positif dari insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Hasil dari penilitian ini adalah bahwa komite audit tidak 

memperlemah pengaruh insentif eksekutif terhadap 

penghindaran pajak penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015), dan Hanum (2013) yang 

menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada 

penghindaran pajak. Keberadaan komite audit yang fungsinya 

untuk melakukan monitoring untuk meningkatkan integritas dan 

kredibilitas pelaporan keuangan tidak berjalan dengan baik 

apabila tidak adanya dukungan dari semua elemen di dalam 

perusahaan. Maka dari itu komite audit dalam pelaksanaan 

tugasnya kurang didukung oleh elemen lain didalam perusahaan 

sehingga menyebabkan komite audit gagal dalam melakukan 

pengawasan yang baik dan cenderung netral. Analisis data yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa komite audit pada 

perusahaan BUMN lebih cenderung melakukan tugasnya secara 

netral dan tepat Hasil tersebut juga menunjukan bahwa komite 

audit tidak mempengaruhi manejemen perusahaan terhadap 

kebijakan beban pajaknya. 
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4.6.4. Komisaris independen akan memperlemah pengaruh positif 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Komisaris Independen adalah Komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap 

internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung 

seperti yang dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana (2006). 

proporsi komisaris independen melakukan pengawasan yang 

sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada 

aturan yang telah ditetapkan. komisaris independen bersama 

dengan komisaris yang lainnya bersama-sama melaksanakan 

tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka 

panjang maupun jangka pendek yang yang menguntungkan bagi 

perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam 

penentuan strategi yang terkait pajak 

Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa komisaris 

independen dapat menjadi moderasi dengan memperlemah 

hubungan antara insentif eksekutif dengan penghindaran pajak. 

Dalam memperlemah berarti menurunkan arah positif dari 

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak.  

Hasil dari penilitian ini adalah bahwa komisaris 

independen tidak memperlemah pengaruh insentif eksekutif 

terhadap penghindaran pajak penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kristiana Dewi (2014), dan 
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hanum (2013) yang menemukan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang berarti 

bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan 

komisaris perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan yang 

cukup baik terhadap manejemen perusahaan, proporsi yang lebih 

banyak dalam dewan komisaris independen tidak dapat 

memberikan jaminan bahwa perusahaan pemerintah (BUMN) 

akan berjalan dengan efektif dan baik sesuai dengan keinginan 

manajemen perusahaan.  

 

4.7. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Insentif 

Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan 

sebagai Variabel Moderasi”, terbukti bahwa kepemilikan institusional 

sebagai proksi dari tata kelola perusahaan dapat memperlemah 

pengaruh positif insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dalam sebuah perusahaan, adanya kepemilikan 

saham oleh institusi sebagai pihak yang memonitor manajemen 

perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan mampu 

menekan perilaku manajemen yang memiliki insentif yang besar untuk 

melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang 

dimiliki oleh domestic ataupun asing tersebut menginginkan manfaat 

yang lebih besar dan secara terus menerus yaitu manfaat dari investasi 
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yang dimilikinya dan lebih menjaga perusahaannya agar tetap stabil 

dengan kata lain kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN 

lebih patuh terhadap regulasi yang diberikan oleh regulator. Hasil 

peneilitan dari variable independen yaitu insentif eksekutif tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini bagus mengingat 

insentif yang diberikan kepada eksekutif adalah bukan sebuah beban 

bagi perusahaan dalam memberikannya kepada eksekutif sehinggan 

tidak berpengaruh pada kewajiban pembayaran pajak yang harus 

dilakukan, sehingga kedepannya diharapkan perusahaan dapat 

mempertahankan system remunerasi yang baik kepada eksekutif, 

sehingga tidak ada kecenderugnan eksekutif untuk melakan 

penghindaran pajak dalam memperoleh insentif yang lebih besar. 

Selain itu variable lain yang menjadi proksi dari tata kelola perusahaan 

komite audit dan komisaris independen juga tidak dapat memperlemah 

hubungan antara insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak, 

diharapkan pada perusahan sampel yaitu BUMN agar dapat 

meningkatkan pengawasan untuk perusahaan dari aspek komite audit 

dan komisaris independen agar terciptanya tata kelola perusahaan yang 

lebih baik di dalam perusahaan BUMN.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti “Pengaruh Insentif Eksekutif 

terhadap Penghindaran Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai 

Variabel Moderasi”. Prroksi dari tata kelola perusahaan dalam penelititan 

ini ada tiga yaitu diantaranya kepemilikan institusional, komite audit, dan 

komisaruis independen. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI dari tahun 2012 sampai 

2016..Kemudian penelitian ini menggunakan Eviews 9 sebagai software 

analisis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Insentif eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. 

2. Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

3. Komite audit tidak memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif 

terhadap penghindaran pajak. 

4. Komisaris independen tidak memperlemah pengaruh posiitif insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak. 
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5.2. Keterbatasan dan Saran 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam proses penelitian 

dan sran untuk penelitian berikutnya ini adalah: 

1. Dari segi data pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan BUMN yang listing di BEI banyak data yang tidak 

memenuhi kriteria dalam variabel penelitian, Sehingga diharapkan 

untuk penelitian selanjutnya gunakan sampel seluruh perusahaan 

BUMN listing dan delisting atau perusahaan di sector lain seperti 

manufaktur, bank ataupun tambang. 

2. Variabel moderasi yang digunakan peniliti yaitu tata kelola 

perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, komite audit, 

dan komisaris independen, tetapi hasil yang didapatkan hanya satu 

proksi yang berpengaruh didalam penelitian, diharapkan penelitian 

selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi dari tata kelola 

perusahaan yang lain seperti kualitas audit, kompensasi manajemen 

ataupun pembiayaan perusahaan agar mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal. 
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Lampiran I 

Daftar Sampel Penelitian 

20 BUMN Terdaftar di BEI 

No Kode Nama Bank 

1 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

3 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Perero) Tbk 

4 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

5 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

6 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

7 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk 

8 JSMR PT Jasa Marga (Perserp) Tbk 

9 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

10 KRAS PT Krakatau  Steel  (Persero) Tbk 

11 PGAS PT Perusahaan Gas  Nasional (Persero) Tbk 

12 PTBA PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

13 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

14 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

15 SMGR PT Semen  Indonesia  (Persero) Tbk 

16 TINS PT Timah Indonesia  (Persero) Tbk 

17 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

18 WIKA PT Wijaya Karya  (Persero) Tbk 
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19 WSKT PT Waskita  (Persero) Tbk 

20 GIAA PT Garuda Indonesia  (Persero) Tbk 
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Lampiran II 

Data Penghindaran Pajak, Insentif Eksekutif, Kepemilikan Institusional, 

Komite Audit, Kepemilikan Institusional 

 

 
No. KODE 

Tahun TA IE INT KA KI 

1 ADHI 2012 0.4961 0.0011 0.1700 3 0.3333 

2 ADHI 2013 0.4283 0.0011 0.3092 3 0.3333 

3 ADHI 2014 0.4506 0.0023 0.3299 2 0.3333 

4 ADHI 2015 0.3767 0.0018 0.3524 3 0.3333 

5 ADHI 2016 0.4856 0.0021 0.3487 3 0.3333 

6 ANTM 2012 0.2316 0.0066 0.2123 6 0.3333 

7 ANTM 2013 4.0839 0.0024 0.2229 6 0.3333 

8 ANTM 2014 0.0694 0.0021 0.2085 4 0.3333 

9 ANTM 2015 0.1034 0.0017 0.1793 4 0.3333 

10 ANTM 2016 0.9605 0.0015 0.2487 4 0.3333 

11 BBNI 2012 0.2080 0.0061 0.2980 4 0.4286 

12 BBNI 2013 0.1979 0.0094 0.3754 3 0.5000 

13 BBNI 2014 0.1993 0.0041 0.3101 4 0.5714 

14 BBNI 2015 0.2029 0.0052 0.2937 4 0.5714 

15 BBNI 2016 0.2023 0.0040 0.2498 3 0.5000 

16 BBRI 2014 0.2140 0.0053 0.4386 6 0.6250 

17 BBRI 2015 0.2180 0.0045 0.6912 4 0.6250 

18 BBTN 2013 0.2703 0.0075 0.2877 5 0.5000 
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19 BBTN 2014 0.2794 0.0043 0.2338 4 0.5000 

20 BBTN 2015 0.2718 0.0036 0.6218 5 0.4286 

21 BMRI 2013 0.2198 0.0111 0.3216 6 0.4286 

22 GIAA 2013 0.0009 0.0008 0.8395 3 0.3333 

23 GIAA 2014 -0.0223 0.0006 0.9117 2 0.2857 

24 GIAA 2015 0.0075 0.0005 0.7948 3 0.2857 

25 GIAA 2016 0.0022 0.0010 0.7475 3 0.2857 

26 INAF 2012 0.0167 0.0058 0.0260 4 0.5000 

27 INAF 2013 -0.0066 0.0044 0.0485 3 0.5000 

28 INAF 2014 0.8427 0.0026 0.0557 3 0.3333 

29 INAF 2015 0.5368 0.0030 0.0464 3 0.3333 

30 INAF 2016 0.0821 0.0032 0.1821 3 0.3333 

31 JSMR 2013 0.2913 0.0025 0.2290 3 0.3333 

32 JSMR 2014 0.3330 0.0033 0.2072 3 0.3333 

33 JSMR 2015 0.2830 0.0036 0.1968 3 0.5000 

34 KAEF 2015 0.2518 0.0059 0.0372 4 0.2000 

45 KAEF 2016 0.2909 0.0062 0.0128 4 0.2000 

46 KRAS 2014 0.1890 0.0008 0.0707 4 0.3333 

47 KRAS 2015 0.0204 0.0033 0.0692 3 0.1667 

48 KRAS 2016 0.0737 0.0034 0.0455 4 0.4000 

49 PGAS 2013 0.2139 0.0040 0.3809 5 0.3333 

40 PGAS 2014 0.2361 0.0038 0.1824 5 0.3333 

41 PGAS 2015 0.0791 0.0032 0.1790 5 0.3333 

42 PGAS 2016 0.1985 0.0033 0.1739 4 0.3333 

43 PTBA 2013 0.2466 0.0032 0.2395 4 0.3333 

44 PTBA 2014 0.2279 0.0038 0.2357 4 0.3333 
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45 PTBA 2015 0.0201 0.0033 0.2345 4 0.3333 

46 PTBA 2016 0.0135 0.0011 0.2314 4 0.3333 

47 PTPP 2013 0.4470 0.0007 0.1372 4 0.4000 

48 PTPP 2014 0.4207 0.0008 0.1658 4 0.3333 

49 PTPP 2015 0.3433 0.0008 0.2110 4 0.3333 

50 PTPP 2016 0.3241 0.0007 0.2258 3 0.3333 

51 SMBR 2013 0.2203 0.0140 0.0607 3 0.6000 

52 SMBR 2014 0.1680 0.0138 0.0654 3 0.6000 

53 SMBR 2015 0.2012 0.0116 0.0637 3 0.6000 

54 SMBR 2016 0.2582 0.0118 0.0155 3 0.6000 

55 SMGR 2012 0.2164 0.0000 0.4871 4 0.4286 

56 SMGR 2013 0.2263 0.0000 0.4871 4 0.3333 

57 SMGR 2014 0.2133 0.0000 0.4831 5 0.4286 

58 SMGR 2015 0.2265 0.0000 0.4753 4 0.2857 

59 SMGR 2016 0.1081 0.0000 0.4700 4 0.2857 

60 TINS 2012 0.3326 0.0042 0.2438 4 0.3333 

61 TINS 2013 0.2966 0.0055 0.9171 4 0.3333 

62 TINS 2014 0.3379 0.0041 0.2644 4 0.2000 

63 TINS 2015 0.3961 0.0041 0.2428 5 0.3333 

64 TINS 2016 0.3179 0.0026 0.9138 4 0.3333 

65 TLKM 2015 0.2669 0.0023 0.4146 5 0.4286 

66 TLKM 2016 0.2812 0.0047 0.4161 7 0.4286 

67 WIKA 2012 0.3748 0.0013 0.1725 5 0.3333 

68 WIKA 2013 0.3859 0.0014 0.1541 5 0.4000 

69 WIKA 2014 0.3471 0.0017 0.1541 6 0.3333 

70 WIKA 2015 0.4398 0.0009 0.1274 5 0.3333 
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71 WSKT 2014 0.3367 0.0024 0.0970 4 0.3333 

72 WSKT 2016 0.1589 0.0024 0.1174 4 0.3333 

 

 

 

Lampiran III 

Hasil Regresi Data Panel 

 

Statistik Deskriptif 

 TA IE INT KA KI 
 Mean  0.256636  0.003883  0.301929  3.982759  0.391160 
 Median  0.249200  0.003350  0.241150  4.000000  0.333300 
 Maximum  0.496100  0.014020  0.917100  7.000000  0.625000 
 Minimum -0.022300  0.000000  0.012800  2.000000  0.200000 
 Std. Dev.  0.119656  0.003375  0.226509  0.982146  0.109400 
 Skewness -0.275024  1.384349  1.241647  0.594847  0.675338 
 Kurtosis  3.065631  4.611800  4.113202  3.627956  2.675888 

      
 Jarque-Bera  0.741577  24.80368  17.89776  4.373440  4.662654 
 Probability  0.690190  0.000004  0.000130  0.112284  0.097167 

      
 Sum  14.88490  0.225190  17.51190  231.0000  22.68730 
 Sum Sq. Dev.  0.816101  0.000649  2.924462  54.98276  0.682193 

      
 Observations  58  58  58  58  58 

 

Uji Normalitas 
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Uji Multikolinearitas 

  TA IE INT KA KI 

TA 1.00000 
-

0.16790 
-

0.24824 0.05488 -0.15742 

IE 
-

0.16790 1.00000 
-

0.30027 0.02441 0.57916 

INT 
-

0.24824 
-

0.30027 1.00000 
-

0.02623 -0.10492 

KA 0.05488 0.02441 
-

0.02623 1.00000 0.04254 

KI 
-

0.15742 0.57916 
-

0.10492 0.04254 1.00000 
 

Uji Autokorelasi 

 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.254773     Mean dependent var 0.064872 

Adjusted R-squared 0.150441     S.D. dependent var 0.062413 
S.E. of regression 0.058555     Sum squared resid 0.171435 
F-statistic 2.441950     Durbin-Watson stat 1.859642 
Prob(F-statistic) 0.031089    

     
      Unweighted Statistics   
     
      

 

0

2

4

6

8

10

12

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 58

Mean       0.017207
Median   0.025852
Maximum  0.250695
Minimum -0.247787
Std. Dev.   0.104629
Skewness  -0.167638
Kurtosis   3.300196

Jarque-Bera  0.489442
Probability  0.782923
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Uji Heterokedastisitas 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IE -0.637120 6.525782 -0.097631 0.9226 

INT -0.008867 0.018661 -0.475185 0.6367 
KA -0.005121 0.004974 -1.029582 0.3082 
KI 0.016551 0.052793 0.313514 0.7552 

IE*INT -1.074356 4.522349 -0.237566 0.8132 
IE*KA 0.245644 0.870392 0.282222 0.7789 
IE*KI -1.192112 9.396596 -0.126866 0.8996 

C 0.029720 0.028580 1.039904 0.3034 
     
      

Regresi Sebelum Moderasi 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IE -14.25839 23.13802 -0.616232 0.5398 

INT -0.279942 0.264702 -1.057577 0.2940 
KA 0.116974 0.057001 2.052142 0.0441 
KI -0.217129 0.669051 -0.324533 0.7465 
C 0.057853 0.319988 0.180796 0.8571 
     
      

Regresi Sesudah moderasi 

     
     

Variable 
Ekspektasi 
Coefficient Coefficient t-Statistic Prob 

     
     IE - -3.948119 -0.118255 0.9063 

INT -/+ -0.335815 -3.300729 0.0018 
KA -/+ 0.015106 0.536783 0.5938 
KI -/+ -0.089988 -0.329272 0.7433 

IE*INT + 60.75261 2.543782 0.0141 
IE*KA + -2.350844 -0.491310 0.6254 
IE*KI + -4.852798 -0.101174 0.9198 

C  0.318603 2.107517 0.0401 
     
          
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.254773     Mean dependent var 0.064872 

Adjusted R-squared 0.150441     S.D. dependent var 0.062413 
S.E. of regression 0.058555     Sum squared resid 0.171435 
F-statistic 2.441950     Durbin-Watson stat 1.859642 
Prob(F-statistic) 0.031089    
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CURICULUM VITAE 

PERSONAL DETAILS 

Full Name : Listya Hayuning Fitri 

Place, Date of Birth :  Magetan, July 14st, 1996 

Gender : Female 

Nationality : Indonesia 

Religion : Moslem 

Marital Statue : Single 

Address : Jl. Haji Mencong III No. 10 Rt 02 Rw 01 Ciledug, Tangerang 

Phone Number : 087887878376 

E-mail : Listya Hayuning Fitri.lhf@gmail.com 

PERSONALITIES 

Diligent, honest, smart worker, good willingness to learn, able to work under 

pressure, able to work in groups, good interpersonal and communication skill. 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2013 – 2017 : Accounting Department in Indonesia Banking School, Jakarta  

2010 – 2013 : SMA Yadika 5, Jakarta Barat 
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2007 – 2010 : SMP Negeri 3, Tangerang 

2001 – 2007 : SD Islam Al-Hasanah, Tangerang 

NON FORMAL EDUCATIONS 

2016 : Credit Analyst Training, Basic Treasury, Trade Financing, Effective 

Selling Skill 

2015 : Mini Banking Simulation Training 

2013 : Pendidikan dan Pembentukan Mental, Fisik, dan Disiplin (Rindam Jaya) 

2013 : Basic Activist Training Program (BATPRO) Indonesia Banking School 

2013 – 2014 : English For Business and Banking, GMU 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

2015 : Official Crew of Seminar The 6th Accounting Goes To IBS 2015 HIMA 

A IBS 

2014 : Official Crew of National Banking Forum 2014 dan 29015 BEM IBS 

WORKING EXPERIENCE 

2016 : Internship Program in Bank Rakyat Indonesia (Area Jakarta Kanwil 3 

Serpong) 

2016 : Internship Program in Bank Indonesia (KPw Bank Indonesia Semarang) 
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SKILLS 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

2. Internet Literate 

3. Financial Accounting 

4. Taxation 
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