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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the effect of gender, age and educational 

background on the board of commissioners, boards of directors, and audit 

committees toward tax avoidance. The population in this study are all 

manufacture companies listed on the BEI. The number of samples in this study 

were 28 companies during 2012-2016. Determination of sample using purposive 

sampling methode. The data analysis technique used multiple regression test 

using SPSS 16.0. The results showed that education background of audit 

committee had the negative  significant effect on tax avoidance while the other 

variable had no effect on tax avoidance. The variable capability shown by the 

independent variables in explaining tax avoidance is 2% (Adjusted R square = 

0.02) while 98% is influenced by other variables outside this research. 

 

Keyword: tax avoidance, gender of board commisioner, age of board 

commisioner, audit commitee 

 



vii 

 

 
 

ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, umur dan 

latarbelakang pendidikan pada dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit 

terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 28 perusahaan selama 2012-2016. Penentuan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji regresi 

berganda dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

latarbelakang pendidikan komite audit negative berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Kemampuan variabel yang ditunjukkan oleh variabel bebas 

dalam menjelaskan penghindaran pajak adalah 2% (Adjusted R square = 0,02) 

sedangkan 98% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

 

Kata Kunci: penghindaran pajak, gender dewan komisaris, umur dewan 

komisaris, komite audit.  
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