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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh Corporate governance terhadap Penghindaran Pajak. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan Sektor  Industri Barang Konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Dengan teknik purposive 

sampling. Berdasarkan hasil sampel yang diperoleh sebanyak 31 perusahaan 

penelitian dilakukan selama 3 tahun sehingga jumlah observasi menjadi 93. 

Kemudian teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan 

program SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak 

yang diukur dengan rasio konsep institusional, Komisaris Independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah 

total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan, Komite audit 

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

diukur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, Kualitas 

audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang diukur berdasarkan diaudit oleh The Big Four. 

Kata Kunci: Corporate Governance, Latar Belakang Pendidikan Komite Audit, 

Penghindaran Pajak 
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ABSTRACT 

This study aims to get empiris evidence about the influence of Corporate 

Governance towards Tax Avoidance. The population in this study is the consumer 

goods industry sector companies registered on the Indonesia Stock Exchange in 

2014-2016. This study was conducted using purposive sampling. There were 31 

companies used as samples and the study was conducted for 3 years so that the 

number of observations became 93. Meanwhile the data analysis technique uses 

multiple linear regression with SPSS program. The results of this study prove that 

institutional ownership does not significantly influence tax avoidance as 

measured by the ratio of institutional concepts, Independent Commissioners have 

a significant influence on tax avoidance as measured by the percentage of 

independent commissioners on the total number of commissioners on the company 

commissioners's board, Audit committees significantly influence tax avoidance as 

measured by the accounting or financial education background, Audit quality 

significantly affects tax avoidance as measured by auditor of the Big Four. 

Keywords: Corporate Governance, Education Background of Audit Committee, 

Tax Avoidance 
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INTISARI 

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi yang digunakan oleh 

perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan 

celah dalam kebijakan perpajakan. Perbedaan tujuan pemerintah dengan tujuan 

perusahaan mengakibatkan praktik penghindaran pajak ini dilakukan oleh 

perusahaan. Pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak 

sehingga pemerintah mengharapkan masyarakat taat dalam membayar serta 

melaporkan pajak berdasarkan kondisi yang sesungguhnya. Berbeda dengan 

pemerintah, perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba agar 

meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Dengan tujuan tersebut, 

perusahaan akan berusaha meminimalisir beban-beban usaha termasuk beban 

pajak. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan perusahaan berusaha untuk 

membayar pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah dalam 

peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan sampel 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014-2015, dengan teknik purposive sampling. Jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 31 sampel dengan metode penelitian yang 

dilakukan selama 3 tahun sehingga jumlah observasi menjadi 93. Kemudian 

teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

program SPSS. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil uji statistik, penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Kondisi ini terjadi karena pemilik 

institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun 

pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut 

kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang 

mewakili pemilik institusional. Komisaris Independen berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Kondisi ini terjadi karena bahwa 

komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance kerap kali 

bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba 

bersih agar meningkatkan bonus. Latar belakang pendidikan komite audit 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Artinya, 

latar belakang pendidikan komite audit memiliki pengaruh dalam melakukan 

aktivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan komite audit yang memiliki 

latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan tidak memungkiri memiliki 

peluang besar dalam melakukan penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Kondisi ini terjadi karena 

laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa 

referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang 

sebenarnya, sehingga penghindaran pajak semakin rendah. 
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