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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  

(QS. Al -Mujadalah:11) 

 

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya 

jalan menuju surga. 

(HR. Muslim, no. 2699) 

 

Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada rasa pahitnya kebodohan 

kelak. 

(Penulis) 

 

 

Skripsi ini dipersembahkan untuk: 

 Bapakku Marjono, Ibuku Mutini dan keluarga besar yang selalu memberikan 

kasih sayang, dukungan, bimbingan, doa, dan motivasi. 

 Bapak Ir. H. Solichedi dan Ibu Ir. Hj. Kusmaningsih, MP yang telah 

memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan motivasi. 

 Sahabat-sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah. 
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INTISARI 

 

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan kinerja 

perusahaan. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan menurunkan laba kena 

pajak baik menggunakan cara yang dianggap (tax avoidance) atau tidak dianggap (tax 

evasion). Hipotesis penelitian ini yaitu, 1) Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak,  2) Kepemilikan publik    berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak, 3)  Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak, 4) Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite 

Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 5) Kualitas Audit  

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak . 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang tergolong dalam 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI  pada tahun 2015-2018. Sampel dipilih 

dengan metode Purposive Sampling dan diperoleh 92 data sampel. Teknik nalisis data 

dilakukan dengan Analisis Regresi Linier Berganda.  Berdasarkan hasil uji hipotesis 

disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan dengan arah 

negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Kepemilikan Publik, Komisaris 

Independen, Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit dan 

Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas nikmat iman, islam, dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga 

penelitian dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Corporate 

Governance terhadap Penghindaran Pajak”. Shalawat serta salam semoga terus 

tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana 

(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisversitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

   Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin 

terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, saran, semangat, motivasi, dan 

doa dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur dengan 

materi. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada: 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Winarsih, SE, M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Maya Indriastuti, SE, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing yang telah 

sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga, memberikan pengarahan, 
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bimbingan, saran, motivasi, serta kesempatan untuk berdiskusi kepada penulis 

hingga selesainya skripsi ini. 

4. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

5. Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi Univeritas Sultan Agung Semarang yang 

telah memberikan sarana dan informasi perkuliahan selama tahun ajaran. 

6. Kedua orang tua, bapak Marjono dan Ibu Mutini, dan segenap keluarga tercinta 

yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Ir. H. Solicedi dan ibu Ir. Hj. Kusmaningsih, MP yang telah memberikan 

dukungan. motivasi, semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuangan yang telah membersamai selama menempuh bangku 

kuliah program transfer S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

9. Teman-teman Bagian Keuangan di Rektorat Universitas Diponegoro Semarang 

yang telah mendukung dan membantu pekerjaan kantor selama menempuh 

bangku kuliah program transfer S1 dan selama proses pembuatan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran 

dan kritik yang membangun sangat diharapan untuk kesempurnaan penelitian ini. Akir 

kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 Semarang, 22 November 2019 

 Penulis 

 

 

 

 Nika Mutiasari 

 NIM. 31401606705  
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