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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 

kualitas audit, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajeial, 

karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran 

pajak.Data yang digunakan berupa data sekunder, yang bersumber dari laporan 

keuangan perusahaan dari www.idx.co.id. Analisis data yang digunakanyaitu 

regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur periode 2015-2017.  Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 43 

perusahaan  dengan periode pengamatan selama 3 tahun sehingga jumlah 

pengamatan sebanyak 129data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, 

kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, 

komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran 

pajak, komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran 

pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak, karakter eksekutifberbengaruh negative signifikan terhadap 

penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 

Kata kunci :corporate governance, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, 

leverage, penghindaran pajak. 
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ABSTRACT 

 This study aims to examine the effect ofinstitusional ownership, quality 

auditte, independent commissaries, auditte commite, managerial ownership,  

excecutive characters, firm size and leverage on the extent of tax avoidance. Type 

of data used was secondary data sourced from the company’s financial statement 

fromwww.idx.co.id. The method of analysis used is multiple regression analysis. 

The population in this study were manufacturing companies for the period 2015 

until 2017. The number of samples in this study were 43 companies with an 

observation period of3 years so that the number of observations was129data 

companies.The result of study show that institusional ownership has no significant 

negative effect on tax avoidance, quality auditte is significant positive effect on tax 

avoidance,independent commisaries hasno significant negative effect on tax 

avoidance, audit commite has no significant negative  effect on tax avoidance, 

managerial ownership has significant negative effect on tax avoidance, 

exchecutive charachters has significant positive effect on tax avoidance, firm size 

has significant negative effect on tax avoidance and leverage has significant 

positive effect on tax avoidance. 

 

 

Keywords: corporate governance, exchecutive charachters, firm size, leverage, 

tax avoidance.   
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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengujipengaruh kepemilikan institusional, 

kualitas audit, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajeial, 

karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance). 

Teori Agensi menjelaskan adanya hubungan antara agent dengan 

principle. Adanya pemisahan antara agent dan principlesering menimbulkan 

konflik. Konflik dalam penelitian ini terjadi antara fiskus (principal) dengan  

manajemen perusahaan (agent). Fiskus berharap adanya pemasukan yang besar 

dari pungutan pajak sedangkan pihak manajemen perusahaan berpandangan 

bahawa membayar pajak yang tinggi akan mengurangi laba bersih perusahaan. 

Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus 

dengan pihak manajemen. 

Berdasarkan fenomena dan research gap yang dikemukakan dan 

menunjukkan hasil yang berbeda maka hal ini memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya pada Alviyani (2016). Perbedaan penelitian 

ini yaitu penelitian ini menambahkan kepemilikan manajerial sebagai komponen 

dari corporate governance. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur tahun 2015-2017. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 43 sampel penelitian 

yang dilakukan selama 3 tahun sehingga jumlah observasi sebanyak129observasi. 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

program SPSS.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwakepemilikan institusional 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, kualitas audit 

berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, komisaris 

independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, 

komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran 

pajak, karakter eksekutif berbengaruh negative signifikan terhadap penghindaran 

pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran 

pajak, dan leverageberpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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