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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh  

karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance dengan intensitas modal sebagai 

variabel intervening pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data 

dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian mencakup 28 perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dalam rentang waktu 2016-2018. Penentuan sampel tersebut dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda menggunakan software IBM SPSS 22.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance, intensitas modal berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance, karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap 

intensitas modal, dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance melalui intensitas modal sebagai variabel intervening. 

 

Kata Kunci:  Tax Avoidance,  Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine and analyze the influence of the executive 

characteristics on tax avoidance with capital intensity as an intervening variable 

in that LQ45 companies listed in Indonesia Stock Exchange Year 2016-2018. This 

study uses a quantitative approach. Data used in this research is secondary data. 

Source data from the Indonesia Stock Exchange (BEI). 

The study includes 28 companies LQ45 listed in Indonesia Stock Exchange 

within the period 2016-2018. Determination of the sample using purposive 

sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression analysis 

using IBM SPSS 22 software. 

The results showed that the executive characteristics does not affect of tax 

avoidance, the capital intensity of the positive effect on tax avoidance, executive 

characteristics positive effect on capital intensity and executives characteristics 

positive effect on tax avoidance through the capital intensity as an intervening 

variable. 

 

Keywords: Tax Avoidance, Executive characteristics, Capital intensity. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu 

bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance dengan 

intensitas modal sebagai variabel intervening. Tax avoidance merupakan tindakan 

yang merugikan pemerintah karena mengurangi pemasukan kas negara tetapi 

bersifat legal dan terdapat Undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan kajian 

teori yang mendalam dan kritis, terdapat 4 hipotesis sebagai berikut : a)  

karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance, b) intensitas 

modal berpengaruh positif terhadap tax avoidance, c) karakteristik eksekutif 

berpengaruh positif terhadap intensitas modal, d) karakteristik eksekutif 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance dengan intensitas modal sebagai 

variabel intervening. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam rentang waktu selama 2016-2018. Metode 

dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

metode pengambilan sampel dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Dari 84 

data pengamatan terdapat sebanyak 28 sampel perusahaan. Dalam pengujian ini 

menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan software IBM 

SPSS 22 dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik eksekutif tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance, intensitas modal berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance, karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap 

intensitas modal, dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance melalui intensitas modal sebagai variabel intervening. 
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