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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of managerial incentive, the effectiveness of
independent commissioners and the audit committeenon tax avoidance. The population of this research
are companies in the property sector, real estate and building construction listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2013-2017. The sample in this study uses purposive sampling method and there are 119
companies that fall into the criteria. The independen variables in this study are Managerial Incentives
proxied by INSTIF, Effectiveness of Independent Commisioners proxied by INDP and Audit Committee
prixoed by KOMITE. The dependent variable in this study is Tax Avoidance with proxy using Cash
Effective Tax Rate (CETR). This study uses secondary data obtained from the Indonesia Stock
Exchange. The result of the study show that Managerial Incentive (INSTIF), Effectiveness
Commissioners (INDP) and Audit Committee (KOMITE) have no effect on Tax Avoidance (CETR).

Keywords: Good Corporate Governance, Managerial Incentive, Effectiveness of Independent
Commissioners, Audit Committee, Tax Avoidance, Effective Tax Rate.

PENDAHULUAN
Saat ini pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara sebagai komponen utama
dalam pembiayaan pembangunan. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal satu (1) ayat satu (1)
dalam undang-undang nomor 6 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. Pajak berperan sangat penting pada suatu negara di dalam perkembangan ekonomi. Besar
kecilnya pemungutan pajak dalam suatu negara dapat ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan
warga negara tersebut.
Perusahaan wajib pajak selalu berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin karena pajak
sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi
mungkin karena pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai kegiatan
penyelenggara pemerintahan (Darmawan dan Sukarta, 2014). Berdasarkan Direktorat Jendaral Pajak
menyebutkan bahwa kontribusi wajib pajak pada tahun 2016 dalam sektor property, real estate dan
konstruksi bangunan menurun paling tajam dibandingkan dengan sektor lainnya.
Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan untuk meminimalisasi beban
pajak secara legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan dan masih dalam bingkai peraturan
perpajakan yang berlaku (Darmawan dan Sukarta, 2014). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
penghindaran pajak, salah satunya adalah good corporate governance. Menurut Fadhilah (2014) dalam
pengawasan corporate governance itu terdiri dari dua mekanisme yaitu internal dan eksternal. Dalam
mekanisme internal perusahaan dapat di kendalikan dengan menggunakan struktur internal seperti
pertemuan dengan board of director, efektivitas komisaris independen, rapat umum pemegang saham
dan komposisi dewan direksi. Sedangkan dalam mekanisme eksternal perusahaan dapat dikendalikan
dengan menggunakan struktur kepemilikan dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini, akan lebih
difokuskan pada komite audit dan efektivitas komisaris independen.
Komite audit bertanggung jawab dalam corporate governance untuk memastikan bahwa
perusahaan yang telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memiliki etika dalam
melaksanakan usahanya, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan
kepentingan dan kecuarangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan agar tidak terjadinya asimetri
informasi (Diantari dan Ulupui, 2016). Semakin banyak pengawasan yang dilakukan terhadap suatu
manajemen perusahaan maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif
(Hanum dan Zulaikha, 2013). BEI mewajibkan semua emiten membentuk komite audit sebagai
pengawas dan pembuat laporan keuangan yang diketahui oleh dewan komisaris sesuai dengan
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Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1997 pasal 7 tentang perseroan terbatas bahwa
komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi.
Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan
serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No. 4 tahun 2007). Menurut Fadhilah (2014) Komisaris
terdiri dari dua komisaris yaitu independen dan non-independen. Komisaris independen tidak berasal
dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen berasal dari pihak yang terafiliasi. Dalam
pembentukan komisaris independen ini dimotivasi oleh keinginan untuk memberi perlindungan yang
lebih hakiki terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka, di mana mereka pada umumnya
adalah investor-investor yang sebelumnya terjadi crash pasar modal di Indonesia paska krisis
keuangan dan moneter, telah menderita kerugian yang substansial akibat tindakan-tindakan destruktif
yang dilakukan direksi atau komisaris yang terafiliasi, atau di bawah kendali pemegang saham
mayoritas (Surjadi dan Tobing, 2016).
Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak selain corporate governance
adalah insentif menejerial. Insentif manajerial itu merupakan pengalihan biaya perusahaan yang
dilakukan oleh manajer untuk kepentingan pribadinya untuk mencari keuangan dari pendapatan
perusahaan yang harusnya di catat di laporan keuangan. Akan tetapi ada insentif manajerial yang
sengaja dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk imbalan kepada manajer yang telah melakukan
penghindaran pajak. Insentif manajerial berpengaruh juga dengan corporate governance karena
apabila corporate governance itu bagus maka kemungkinan manajer melakukan perbuatan tersebut
rendah, namun apabila corporate governance itu tidak bagus maka banyak manajer yang melakukan
perbuatan tersebut Armstrong et al (2015).
Penelitian ini menarik diteliti karena banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan yang terdaftar di BEI maupun yang tidak terdaftar.
Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang telah diteliti oleh Diantari dan Ulupui (2016)
yang meneliti pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran
pajak perusahaan dengan menggunakan sampel 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
periode 2012-2014. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu terletak
pada variabel dan sampel penelitian. Penulis akan melakukan penelitian dengan menambahkan
variabel independen berupa insentif manajerial, efektivitas dewan komisaris dan variabel kontrol yaitu
profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage perusahaan sebagai modifikasi dari penelitian
sebelumnya. Peneliti juga akan menggunakan sampel perusahaan property, real estate dan konstruksi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 sebagai pembeda dari penelitian yang
sudah ada.

KAJIAN TEORI
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka
sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik
kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para
agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang
menyertai dalam hubungan tersebut. Dalam teori keagenan juga terdapat asimetri antara manajer
sebagai pihak agen dan pemilik sebagai principal. Manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab
untuk mengoptimalkan pemilik dan manajemen memperoleh imbalan berupa kompensasi yang
dberikan oleh pemilik atau principal (Hanum dan Zulaikha, 2013).
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak dengan
melakukan pembayaran pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada
dalam undang-undang perpajakan (Brian dan Martani, 2014)
Insentif Manajerial
Menurut para ahli dalam penelitian (Veronica et al. 2018) mengemukakan bahwa Insentif dalam arti
sempit adalah suatu tambahan pembayaran disamping gaji/ upah baik itu berupa jangka panjang (opsi
saham) maupun jangka pendek (bonus) di samping gaji pokoknya, sedangkan untuk opsi saham adalah
salah satu bentuk insentif karena dapat memicu karyawan untuk meningkatkan kinerjanya karena
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manajer berinvestasi diperusahaan tempat mereka bekerja dan memiliki kepemilikan saham, sehingga
tingkat produktivitas akan meningkat sesuai dengan apa yang perusahaan harapkan (Kartikasari dan
Astika, 2015).
Corporate Governance
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan bahwa
peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajeman terhadap pemegang agar
perusahaan dapat lebih terarah dalam mencapai sasaran manajemen (Pratama et al, 2017).
Komite Audit
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang
pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dalam pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa
komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
Efektivitas Komisaris Independen
Menurut penjelasan pada pasal 120 ayat 2 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
perseroan terbatas (UUPT) komisaris independen yang ada dalam pedoman tata kelola perseroan
yang baik (code of good corporate governance) adalah “komisaris dari pihak luar”.
Leverage
Pada penelitian (Putri, 2018) menjelaskan bahwa leverage adalah rasio yang dapat
menghubungkan antara dana yang berasal dari pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari
kreditur dan dapat dijadikan indikator dalam efisiensi kegiatan bisnis perusahaan.
Profitabilitas
Hidayati dan Darmawati (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan
perusahaan untuk memperoleh laba dalam dunia bisnis yang dapat ditentukan oleh faktor internal, yaitu
kemampuan manajemen, kompetensi karyawan dan sistem reward dan faktor eksternal, yaitu struktur
pasar.
Size
Yulianti (2011) menyatakan bahwa size atau ukuran perusahaan dapat berpengaruh pada
kebijakan hutang perusahaan. Perusahaan yang besar dan memiliki reputasi yang tinggi di pasar
cenderung lebih banyak menggunakan hutangnya sebagai sumber pendanaan perusahaan tersebut.

PERUMUSAN HIPOTESIS
H1: Pengaruh insentif manajerial terhadap penghindaran pajak
Kompensasi bertujuan agar terjadinya keselarasan anatar pemegang saham dengan pemilik
kepentingan pengelola asset sehingga dapat mengurangi adanya konflik perbedaan kepentingan yang
dapat disebut teori agensi (Agent Theory). Efek dari kompensasi adalah jangka panjang dan jangka
pendek. Jangka panjang menggunakan insentif dalam bentuk berupa saham dan jangka pendek
menggunakan insentif dalam bentuk berupa kas. Di Indonesia rata-rata perusahaan menggunakan
sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu berupa bentuk gaji, tunjangan dan bonus berdasarkan
atas kinerja yang telah dilakukan manajemen (Puspita dan Harto, 2014).
H2: Pengaruh komite audit terhadap Penghindaran Pajak
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya
diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan
pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam
pengelolaan perusahaan agar dapat mencegah terjadinya asimetri informasi sehingga dapat
mengurangi konflik agensi (Septiadi et al, 2015). Komite audit merupakan komponen penting yang
harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia
mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.
Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada
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akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder
lainnya (Swingly dan Surakartha, 2015).
H3: Pengaruh efektivitas komisaris independen terhadap penghindaran pajak
Menurut (Brigham dan Houston, 2006:50) manajer diberikan kekuasan oleh pemegang saham
atau pemilik perusahaan untuk membuat keputusan, hal tersebut terdapat potensi terjadinya konflik
perbedaan kepentingan yang dapat disebut teori keagenan (agency theory). Dalam mengelola
perusahaan berdasarkan prinsip good governance, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Puspita
dan Harto (2014) menjelaskan bahwa dengan semakin banyak pihak independen dalam jajaran
eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan stakeholder
yang lain dapat terpenuhi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh insentif manajerial,
efektivitas komisaris independen dan komite audit terhdap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan
agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat dampak dari insentif manajerial,
efektivitas komisaris independen dan komite audit terhdap penghindaran pajak. Objek penelitian yang
digunakan adalah property, real estate, dan konstruksi bangunan di Indonesia yang tercatat dalam
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan data penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2013-2017.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah ada pada situs www.idx.co.id. Agar
dapat menganalisa permasalah yang ada, peneliti melihat laporan keuangan dari perusahaan property,
real estate dan konstruksi bangunan.
Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap menggambarkan
populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan sampel
dengan menggunakan teknik purposive sampling bertujuan untuk memperoleh sampel yang
representatif berdasarkan kriteria tertentu.

MODEL PENELITIAN

CETR = α0 + β1INSTIF + β2INDP + β3KOMITE + β4ROA + β5SIZE + β6DER + ε
CETR

= Cash Effective Tax Rate.

INDP

= Persentase dewan komisaris independen.

KOMITE

= Jumlah komite audit.

INSTIF

= Insentif manajerial

ROA

= Profitabilitas.

SIZE

= Ukuran perusahaan.

DER

= Tingkat hutang perusahaan (leverage).

α

= Konstanta Persamaan Regresi

Β1 dan 6

= Koefisien Regresi

Ε

= Error term

OPERASIONALISASI VARIABEL
Pada penelitian ini, Penghindaran pajak (CETR) merupakan variabel dependen yang diukur dengan
pembagian beban pajak dengan laba sebelum pajak. Kemudian variabel independen dalam penelitian
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ini adalah: (i) Insentif manajerial diukur dengan menggunakan logaritma natural, (ii) Efektivitas
komisaris independent diukur dengan presentase (%) jumlah komisaris independen dengan seluruh
jumlah komisaris yang ada diperusahaan tersebut, (iii) Komite audit diukur dengan melihat jumlah rapat
komite audit dalam 1 tahun. Selanjutnya variable kontrol dalam penelitian ini adalah: (i) Profitabilitas
diukur dengan menggunakan pembagian antara laba bersih setelah pajak dengan total asset, (ii)
Ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan menggunakan logaritma dari total asset, (iii) Tingkat hutang
perusahaan (Leverage) diukur dengan menggunakan presentase (%) total hutang dengan total ekuitas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Tabel 1
Statistik Deskriptif
CETR

INSTIF

INDP

KOMITE

ROA

SIZE

DER

Mean

0,255918

1,544441

0,361226

5,692308

0,071700

29,69222

0,950393

Median

0,228139

0,000000

0,333333

4,000000

0,064604

29,54872

0,898774

Maximum

0,837709

24,49287

0,666667

22,00000

0,316106

33,67529

3,402524

Minimum

0,010636

0,000000

0,000000

0,000000

0,000891

25,89168

0,056696

Std. Dev.

0,166123

5,755294

0,105828

4,221173

0,051875

1,605989

0,612488

Skewness

0,723641

3,477625

0,407192

1,937656

1,837908

0,064635

1,191911

Kurtosis

3,313047

13,22267

6,072070

6,664373

7,646863

3,124474

4,850669

Jarque-Bera

10,68905

745,2825

49,24155

138,6727

171,1367

0,156997

44,39931

Probability

0,004774

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,924503

0,000000

Sum

29,94246

180,6996

42,86346

666,0000

8,388867

3473,989

111,1960

Sum Sq. Dev.

3,201220

3842,315

1,299032

2066,923

0,312155

299,1874

43,51330

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
Dapat dilihat pada tabel 1, bahwa pada variabel CETR, INDP, KOMITE, ROA, Leverage dan
DER nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pada variabel
CETR, KOMITE, INDP, ROA, Leverage dan DER besar (heterogen) terdistribusi normal. Namun
untuk variabel INSTIF nilai mean lebih kecil dari standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data
pada variabel INSTIF kecil (homogen) sehingga data tidak terdistribusi normal.
Selanjutnya, untuk variabel CETR, INSTIF, KOMITE, INDP, KOMITE, ROA, Leverage dan
DER nilai mean lebih besar median, sehingga besarnya CETR, INSTIF, KOMITE, INDP, KOMITE,
ROA, Leverage dan DER pada perusahaan property, real estate, dan konstruksi bangunan di
Indonesia cenderung tinggi.

PENGUJIAN MODEL
Tabel 2
Hasil Persamaan Regresi

CETR = 0.5796 – 0.0026*INSTIF – 0.2500*INDP – 0.0059*KOMITE –
1.2496*ROA – 0.0086*SIZE + 0.1607*DER + 𝜺𝒊𝒕
Variabel

Coefficient

t-Stastistic

Prob.
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ISNTIF

-0.002661

0.003155

0.4007

INDP

-0.250036

0.142259

0.0816

KOMITE

-0.005938

0.005291

0.2642

ROA

-1.249623

0.246159

0.0000

SIZE

-0.008641

0.011687

0.4613

DER

0.160781

0.033446

0.0000

C

0.579698

0.338035

0.0892

R-squared

0.323005

Adjusted R-squared

0.286078

Prob(F-statistic)

0.000000

Berikut ini merupakan hasil pengujian dimana pada penelitian ini menggunakan Fixed effect,
yang diketahui setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Data dalam penelitian ini telah lulus uji
asumsi klasik, sehingga data terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan
heteroskedastisitas.
Koefisien Regresi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat diguakan untuk mengukur
seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara variable independen dengan
variable dependen didalam mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regersi tabel 2
menjelaskan bahwa koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-Square) adalah
sebesar 0.286078 atau 28.6078%.
Uji F
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh simultan terhadap
variable-variabel independen dalam variable dependen. Berdasarkan tebel 2 memiliki nilai
probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil dari 0.1.
Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel insentif manajerial, efektivitas
komisaris independen, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage perusahaan
berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara signifikan.
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
1. Pengaruh insentif manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan bahwa variabel insentif manajerial yang diproksikan
dengan INSTIF memiliki nilai probabilitas sebesar 0.4007 hasil probabilitas tersebut diatas dari
tingkat signifikasi sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.002661. Hasil
pengujian ini memberikan bukti bahwa insentif manajerial yang diukur dengan menggunakan opsi
saham tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan. Tidak
berpengaruhnya insentif manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan dapat dijelaskan
bahwa berdasarkan hasil analisis data perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan
dalam penelitian ini terdapat sedikitnya perusahaan yang menerapkan opsi saham sebagai insentif
untuk karyawan pada perusahaan tersebut karena opsi saham tidak mampu memberikan manfaat
untuk perusahaan.
2. Pengaruh efektivitas komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa efektivitas komisaris
independen yang diproksikan dengan INDP memiliki nilai probabilitas 0.0816hasil probabilitas
tersebut diatas dari tingkat signifikasi sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.250036. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komisaris independen berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komisaris independen minimal
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30% dari total komisaris yang ada dalam perusahaan dapat berpengaruh terhadap penghindaran
pajak yang ada dalam perusahaan. Hal ini karena komisaris independen dalam perusahaan
menjalankan perannya dengan maksimal dalam melaksanakan tugas dan dalam menjalankan
pengawasan terhadap manajemen pada perusahaan tersebut, sehingga dapat mengurangi
masalah keagenan dan membuat turunnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan.
3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa komite audit yang
diproksikan dengan KOMITE memiliki nilai probabilitas 0.2642 hasil probabilitas tersebut diatas
dari tingkat signifikasi sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.005938 Hasil
tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap penghindaran pajak pada
perusahaan menjelaskan bahwa walaupun komite audit sering melakukan rapat pada perusahaan
tersebut, komite audit belum cukup mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan karena
kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris.
4. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa profitabilitas yang
diproksikan dengan ROA memiliki nilai probabilitas 0.0000 hasil probabilitas tersebut dibawah dari
tingkat signifikasi sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1.249623. Hasil ini
menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate,
oleh karena itu dapat diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak. Pengaruh positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak dapat terjadi karena
meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan sehingga laba
opersional dan nilai pajak juga akan mengalami peningkatan. Meningkatnya pajak dalam
perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan adanya upaya penghindaran pajak untuk
memperoleh keuntungan yang tinggi dari laba yang didapat pada perusahaan tersebut. Teori
agensi disini berperan memacu para manajemen (Agent) untutk meningkatkan laba perusahaan.
Agent akan berusaha mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi yang diberikan
kepada pihak agent karena adanya beban pajak perusahaan.
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhdap penghindaran pajak perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa ukuran perusahaan yang
diproksikan dengan SIZE memiliki nilai probabilitas 0.4613 hasil probabilitas tersebut diatas dari
tingkat signifikasi sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.008641. Hasil ini
menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan. Perusahaan yang
semakin besar makan akan semakin besar laba kapasitas laba yang diperoleh oleh perusahaan
tersebut sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak
agar perusahaan tersebut memperoleh laba yang tinggi dan akan mendapatkan perhatian lebih
dari pemerintah. Fiskus akan memperhatikan untuk memberikan pajak kepada perusahaan yang
memiliki SIZE yang besar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel tidak tidak
memiliki pengaruh karena besar kecilnya suatu perusahaan akan memiliki tanggung jawab untuk
membayar pajak dan bagi perusahaan yang melanggar peraturan perpajakan akan menjadi
perhatian pemerintah dan fiskus.
6. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang teleh dilakukan, bahwa leverage yang diproksikan
dengan DER memiliki nilai probabilitas 0.0000 hasil probabilitas tersebut dibawah dari tingkat
signifikasi sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.160781. Hasil ini menunjukan
bahwa leverage berpengaruh positif terhadap. Pengaruh negatif antara leverage terhadap
penghindaran pajak dapat terjadi apabila perusahaan dapat mengelola utangnya dengan baik dan
efisien akan memperolah laba yang baik. Utang akan meningkatkan nilai perusahaan apabila
hutang tersebut dapat dikelola dengan baik namun apabila jumlah hutang besar maka resiko yang
akan dihadapi oleh perusahaan juga akan besar yang mengakibatkan pihak manajemen akan
lebih berhati-hati dalam mengambil resiko apabila tingkat hutang tersebut tinggi dan pihak
manajemen tidak akan mengambil resiko untuk melakukan penghindaran pajak atas tingkat
hutang yang tinggi.
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UJI ROBUSTNESS
Dalam penelitian ini uji robustness dilakukan untuk menguatkan hasil penelitian dengan cara
mengganti proksi CETR (Cash Effective Tax Rate) dengan BTG (Book Tax Gap), sehingga dapat
dilihat apakah pengaruh variable independen terhadap variable dependen tersebut dapat tetap
konsisten apabila dihitung dengan menggunakan model yang berbeda (Brian dan Martani, 2014).
Tabel 3
Hasil Uji Robustness

Variabel

CETR

BTG

Coefficient

Prob.

Coefficient

Prob.

INSTIF

-0.002350

0.4825

-0.000758

0.1095

INDP

-0.282511

0.0616

0.015714

0.3697

KOMITE

-0.008275

0.1369

-0.000150

0.8918

ROA

-1.360685

0.0000

1.106834

0.0000

SIZE

-0.006925

0.5715

-0.005889

0.1000

DER

0.162271

0.0000

0.030230

0.0000

C

0.564161

0.1124

0.150257

0.1766

N

117

117

Insentif Manajerial
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 3 bahwa variabel insentif manajerial terhadap
penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square
28.63%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas insentif manajerial sebesar 0.4825
sehingga insentif manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan Cash
Effective Tax Rate. Sedangkan hasil regresi dengan menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi
penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki angka probabilitas sebesar
0.1095. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash
Effective Tax Rate konsisten dengan penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan Book
Tax Gap.

Efektivitas Komisaris Independen
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 3 bahwa variabel efektivitas komisaris independen
terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj
R-square 28.63%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas efektivitas komisaris
independen sebesar 0.0616 sehingga efektivitas komisaris independen memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak perusahaan (Cash Effective Tax Rate). Sedangkan hasil regresi dengan
menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square 96,66%
dan memiliki angka probabilitas sebesar 0.3697. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghindaran
pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate konsisten dengan penghindaran pajak
perusahaan yang diproksikan dengan Book Tax Gap.

8
Pengaruh Insentif Manajerial..., Alan Darmasaputra, Ak.-Ibs, 2018

Komite Audit
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 3 bahwa variabel komite audit terhadap penghindaran pajak
yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square 28.63%. Hasil
regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas komite audit sebesar 0.1369 sehingga komite audit
tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan (Cash Effective Tax Rate).
Sedangkan hasil regresi dengan menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak
menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki angka probabilitas sebesar 0.8918. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate konsisten
dengan penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan Book Tax Gap.

Profitabilitas
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 3 bahwa variabel profitabilitas terhadap penghindaran
pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square 28.63%. Hasil
regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas profitabilitas sebesar 0.0000 sehingga profitabilitas
memiliki pengaruh negatif terhadap Cash Effective Tax Rate yang berarti profitabilitas berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil regresi dengan menggunakan
Book Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki
angka probabilitas sebesar 0.0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang
diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate konsisten dengan penghindaran pajak perusahaan yang
diproksikan dengan Book Tax Gap.

Tingkat Hutang Perusahaan
Hasil regresi penelitian berdasarkan table 3 bahwa variabel ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square
28.63%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar 0.5715
sehingga ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan (Cash
Effective Tax Rate). Sedangkan hasil regresi dengan menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi
penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki angka probabilitas sebesar
0.1000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash
Effective Tax Rate konsisten dengan penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan Book
Tax Gap.

Leverage
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 3 bahwa variable leverage terhadap penghindaran pajak
yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square 28.63%. Hasil
regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas leverage sebesar 0.0000 sehingga leverage memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap (Cash Effective Tax Rate) yang berarti leverage berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil regresi dengan menggunakan
Book Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki
angka probabilitas sebesar 0.0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang
diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate konsisten dengan penghindaran pajak perusahaan yang
diproksikan dengan Book Tax Gap.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa efektivitas komisaris independent
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan property, real estate dan konstruksi
bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017, sedangkan untuk insentif manajerial dan komite audit
tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan property, real estate dan konstruksi
bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
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KETERBATASAN DAN SARAN
Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: (i) Pada penelitian ini variabel
insentif manajerial yang menggunakan proksi opsi saham hanya sedikit yang menggunakannya
sebagai insentif. Untuk penelitian selanjutnya menggunakan proksi bonus atau gaji untuk insentif
manajerial, (ii) Pada penelitian perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan yang
terdaftar di BEI 2013-2017 hanya terdapat 3 perusahaan yang menggunakan opsi saham. Untuk
penelitian selanjutnya menggunakan perusahaan manufaktur atau perbankan sebagai sampel
penelitiannya, (iii) Hanya sedikit pengaruh dari variable insentif manajerial, efektivitas komisaris
independent dan komite audit. Untuk penelitian berikutnya bias menggunakan variable lain seperti
kualitas audit, kepemilikan intitusional dan kompensasi rugi fiskal.
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