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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 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 weakens the positive influence of executive incentives on tax avoidance, 
(ii) the audit committee does not weaken the positive influence of executive incentives on tax 
avoidance, (iii) Independent commissioner does not weaken the positive influence of executive 
incentives on tax avoidance. 
Keywords: Corporate Governance, executive incentives, tax avoidance  
 
1. Pendahuluan 

 
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. 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. 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. Terdapat bebeerapa kasus  penghindaran 

pajak yang ada di Indonesia salah satunya yaitu yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di tahun 

2010 pada ketiga anak perusahaan group Bakrie penghindaran pajak yang dilakukan oleh group 

Bakrie ini melibatkan aparatur pajak yang namanya sering disebut Gayus Tambunan, hal ini 

membuktikan bahwa tata kelola perusahaan di BUMN tidak berjalan terlalu baik sehingga 

penghindaran pajak dapat terjadi. 

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



2 
 

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 perusahaan ini tentunya 

akan menerima insentif sebagai hasil dari kerjanya selama di perushaan. 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). 

Dalam pemberian insentif terhadap eksekutif tentunya dibutuhkan pengawasan dari 

dalam ataupun luar perusahaan maka dibutuhkannya mekanisme dari tata kelola 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 

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) 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Insentif Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan 

sebagai Variabel Moderasi”.  

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.1. Teori Agensi  

 Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu pihak yang disebut dengan principal 

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

mewakili para principal yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan 

kepada para agent. Dalam hubungan ini, keduanya baik prinsipal maupun agent, memiliki tujuan 

untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Adanya perbedaan kepentingan ini 

memunculkan suatu konflik yang disebut dengan konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 

1976). 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). Semakin tinggi insentif yang ada, maka akan membuat manajer 

semakin agresif dalam menaikkan nilai perusahaan melalui cara penghindaran pajak (Desai dan 

Dharmapala, 2006). 

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 
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penghitungan pajak. 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. 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) 

2.1.3. Perencenaan Pajak  

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. 

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). 

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). 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 pajak. Praktek tax avoidance biasanya  memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. 

 

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). 

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 
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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 tata kelola perusahaan diartikan sebagai sistem yang 
mengaturdan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value 
added) untuk semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan. 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. 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. Di dalam penelitian 
sebelumnya 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. 

 
2.2.2. Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi pengaruh 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). 
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. Di dalam penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh 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. 

 
 

2.2.3. Komite Audit dalam Memoderasi pengaruh Insentif Eksekutif terhadap 

Penghindaran Pajak. 

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 agensi dan 
meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (foker 1992) dalam said et al (2009). 
Di dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 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.  
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2.2.4. Komisaris Independen dalam Memoderasi pengaruh 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). 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 menentukan strategi kebijakan jangka 
panjang maupun jangka pendek yang yang menguntungkan bagi perusahaan namun 
tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait pajak. Di dalam 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 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. 

 
3. Metodologi Penelitian 

3.1. Data dan Sampel 

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.Tabel 3.1 
Lampiran. 

3.2. Metode Analisis  Data 
 
Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝑇𝐴𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐼𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝐸 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐴𝑖𝑡 + 𝛽7𝐼𝐸 ∗ 𝐾𝐼𝑖𝑡

+ 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan: 
𝑇𝐴𝑖𝑡  = Penghindaran Pajak BUMN i 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 
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𝜀  = Error 
 

3.3. Operasionalisasi Variabel 

Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan cash ETR, insentif eksekutif 
diukur dengan total insentif yang diterima dibagi dengan total penjualanan, proksi dari tata kelola 
perusahaan yang pertama yaitu kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang 
dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang ditetapkan dikali 100%, yang kedua yaitu komite audit 
diukur dengan jumlah komite audit di perusahaan, yang ketiga yaitu komisaris independen  diukur 
dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komkisaris 
dikali 100. Tabel 3.2 Lampiran 

3.4. Metode Analisis Data 

Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan Uji Kolomogorov-Smirnov (K-S) atau 
dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk semua variabel dependen dan independen 
(Ghozali, 2013).   

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model regresi linear memiliki nilai 
residual yang berbeda. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, 
maka hal tersebut disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas 
(Ghozali, 2013).  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013:103). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya multikolinearitas didalam model regresi yaitu dengan melihat nilai tolerance dan 
lawannya Variance Inflation Faktor (VIF).    

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 
atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 
2013).  

 
4. Hasil Penelitian 

4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 (lihat lampiran) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran 
pajak (TA). Untuk nilai mean TA pada periode 2012-2016 adalah sebesar 0.256636 dengan nilai 
median sebesar  0.249200 Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari 
pada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan melakukan penghindaran pajak. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah insentif eksekutif (IE), untuk nilai mean IE pada 
periode 2012-2016 adalah sebesar 0.003883 dengan nilai median sebesar  0.003350. Hasil ini 
menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari nilai median yang berarti bahwa rata-
rata pemberian insentif kepada eksekutif besar. Variabel moderasi dalam penelitian ini ada 3 
proksi  yang pertama kepemilikan institusional (INT) Untuk nilai mean INT pada periode 2012-
2016 adalah sebesar 0.301929 dengan nilai median sebesar   0.241150 Hasil ini menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari pada nilai median yang berarti bahwa kepemilikan 
Institusional cenderungn besar proporsinya di dalam perusahaan.  Proksi yang kedua adalah 
komite audit (KA) Untuk nilai mean KA pada periode 2012-2016 adalah sebesar  3.982759 
dengan nilai median sebesar 4.000000 Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih 
rendah dari pada nilai median yang  berarti bahwa rata-rata perusahaan cenderung  patuh 
terhadap aturan yang berlaku untuk memiliki komite audit sebanyak 3 orang. Proksi yang ketiga 
adalah komisaris independen (KI) Untuk nilai mean KI pada periode 2012-2016 adalah sebesar 
0.391160 dengan nilai median sebesar 0.333300 Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
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(mean) lebih tinggi dari pada nilai median yang  berarti bahwa rata-rata dewan komisaris 
independen jumlahnya sedikit di dalam perusahaan dibandingkan dewan komisaris yang 
seharusnya berjumlah 3 orang.   

4.2. Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa data dalam penilitian ini 
memenuhi syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, dan 
heteroskedastisitas). Teknik regresi data panel digunakan untuk mengestimasi model common, 
fixed dan random effect. Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji chow dan uji hausman dan 
data diestimasi dengan teknik Random Effect. 

4.3. Pembahasan Hipotesis 

Tabel 4.2 (lihat lampiran) Berdasarkan hasil regresi Insentif eksekutif (IE) tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap penghindaran pajak hasil ini bertentangan dengan prediksi peneliti hasil 
ini mengindikasi bahwa 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. 

Interaksi kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif 
terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa penelitian ini sesuai dengan prediksi peneliti. 
Hal ini mengindikasikan bahwa 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 

Interaksi komite audit tidak memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif terhadap 
penghindaran pajak yang berarti bahwa penelitian ini tidak sesuai dengan prediksi peneliti hal ini 
mengindikasikan bahwa 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. komite audit pada perusahaan BUMN lebih cenderung melakukan tugasnya 
secara netral dan tepat 

Interaksi komisaris independen tidak memperlemah pengaruh positif insentif eksekutif 
terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa penelitian ini tidak sesuai dengan prediksi 
peneliti hal ini mengindikasikan 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. 
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5. Penutup  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan makan didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut: 

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. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi 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 yang dimilikinya dan lebih menjaga 
perusahaannya agar tetap stabil dengan kata lain kepemilikan institusional pada perusahaan 
BUMN lebih patuh terhadap regulasi yang diberikan oleh regulatornya yaitu kementrian BUMN.  

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti didaptkan berbagai keterbatasan dan saran 
untuk penelitian selanjutnya diantaranya: 

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 

Tabel 3.1  

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

 Variabel Dependen  

 
Penghindaran Pajak 

Cash ETR =
Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak
 

 

 
Rasio 

 Variabel Independen  

 
Insentif Eksekutif 

 

 

Insentif Eksekutif =
Total Insentif

Jumlah Penjualan
 

 

 
Rasio 

 Variabel Moderasi  

 
 

Kepemilikan 
Institusional 

INT

=
Proporsi saham dimiliki institusi

Jumlah saham yang diterbitkan
x 100% 

 

 
 

Rasio 

 
Komite Audit 

KA = ∑ Anggota komite audit 

 

 
Nominal 

 
Komisaris 

Independen 

KI =
Jumlah anggota komisaris independen

jumlah seluruh anggota dewan komisaris
x100 

 

 
Rasio 

 

 

 

 

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 

Data yang tidak lengkap (28) 

Total Observasi yang dipilih 72 

outlier (14) 

Jumlah sampel akhir 58 
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Tabel 4.1 

 Statistik Deskriptif 

 TA IE INT KA KI 

 Mean  0.25663
6 

 0.00388
3 

 0.301929  3.98275
9 

 0.391160 

 Median  0.24920
0 

 0.00335
0 

 0.241150  4.00000
0 

 0.333300 

 Maximum  0.49610
0 

 0.01402
0 

 0.917100  7.00000
0 

 0.625000 

 Minimum -
0.022300 

 0.00000
3 

 0.012800  2.00000
0 

 0.200000 

 Std. Dev.  0.11965
6 

 0.00337
5 

 0.226509  0.98214
6 

 0.109400 

 Skewnes
s 

-
0.275024 

 1.38434
9 

 1.241647  0.59484
7 

 0.675338 

 Kurtosis  3.06563
1 

 4.61180
0 

 4.113202  3.62795
6 

 2.675888 

 Jarque-
Bera 

 0.74157
7 

 24.8036
8 

 17.89776  4.37344
0 

 4.662654 

 Probabilit
y 

 0.69019
0 

 0.00000
4 

 0.000130  0.11228
4 

 0.097167 

 Sum  14.8849
0 

 0.22519
0 

 17.51190  231.000
0 

 22.68730 

 Sum Sq. 
Dev. 

 0.81610
1 

 0.00064
9 

 2.924462  54.9827
6 

 0.682193 

Observati
on 

 58  58  58  58  58 

 

Tabel 4.2  

Hasil Regresi 

     
     

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 
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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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