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HALAMAN MOTTO 

 

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

(Filipi 4:13) 

 

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 

kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 

(Matius 6:34) 

 

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 

menerimanya. 

(Matius 21:22) 
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ABSTRAK 
 

Yohana Ayu Krisdian Ratnawati, NIM 1622100012, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh 

Corporate Governance, Profitabilitas, Karakter Eksekutif, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan 

yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh corporate 

governance terhadap tax avaoidance, (2) pengaruh  profitabilitas terhadap tax 

avoidance, (3) pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance, (4) pengaruh  

ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling  dengan 

teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu sehingga diperoleh 12 

perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini selama periode 

pengamatan 3 tahun. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik 

meliputi uji normalitas, uji multikolenieritas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi dan analisis regresi berganda meliputi uji F, uji t dan uji determinasi. 

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa variabel corporate governance, 

profitbailitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Tetapi 

karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

 

 

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

perusahaan, dan tax avoidance. 
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ABSTRACT 
 

Yohana Ayu Krisdian Ratnawati, NIM 1622100012, Accounting Study 

Program at the Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten, title 

of thesis: “The Influence of Corporate Governance, Profitability, Executive 

Character, and Company Size on Tax Avoidance (Study in Mining Companies 

Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2016-2018)” 

This study aims to examine: (1) the effect of corporate governance on tax 

avoidance, (2) the effect of profitability on tax avoidance, (3) the effect of 

executive character on tax avoidance, (4) the effect of company size on tax 

avoidance.  

The data used in this study are secondary data obtained from the 

financial statements of mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange 

in 2016-2018. This study used a purposive sampling technique with sampling 

techniques using certain criteria so that 12 companies that met the sample criteria 

in this study were obtained during the observation period of 3 years. The method 

of data analysis using the classical assumption test includes normality test, 

multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test and multiple 

regression analysis including F test, t test and determination test. 

The results of this study showed that the variables of corporate 

governance, profitability, and company size have an effect on tax avoidance. But 

executive character variables have no effect on tax avoidance in mining 

companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2016-2018. 

 

Keyword: corporate governance, profitability, executive character, company 

size, and tax avoidance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana pemerintah 

terus berupaya melaksanakan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam melakukan pembangunan bukan sesuatu yang mudah 

dilakukan oleh pemerintah karena hal tersebut membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan suatu 

bangsa dan merupakan sumber keuangan yang sangat besar untuk membiayai 

segala keperluan pemerintah. Dimana pajak merupakan pungutan wajib yang 

dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan 

pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan negara terbesar ini harus terus 

ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan 

pembangunan dapat berjalan dengan baik.  

Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu 

komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Apabila perusahaan 

memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan 

ke kas negara juga besar, dapat dikatakan laba dan pajak memiliki hubungan 

searah karena semakin tinggi laba semakin tinggi pula pajak yang harus 

dibayarkan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha 

melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Dari 

sisi lain, undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-

celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah 
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pajak terutangnya. Perencanaan perpajakan (tax planning) merupakan langkah-

langkah yang diambil wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran 

(Suandy, 2011).  

Cara yang digunakan untuk meminimalisasi pajak terutang yang harus 

dibayarkan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan disebut 

penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan apabila penghindaran pajak 

melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka 

aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion). 

Aktivitas penghindaran pajak merupakan hal yang umum dilakukan oleh wajib 

pajak, karena selain menguntungkan baginya, tindakan tersebut juga tidak 

melanggar hukum. Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga 

kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan 

buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). 

Oleh karenanya, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang 

rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang 

lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh negara. 

Dikutip dari portal Suara.com Sekjen Forum Indonesia Untuk 

Transparansi Anggaran (FITRA) yaitu Yenny Sucipto menyampaikan 

pengelakan pajak merupakan masalah yang serius di Indonesia. Diduga setiap 

tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Dimana 

kebanyakan adalah badan usaha sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak 

perorangan. Dan kebanyakan memang badan usaha yang bergerak di sektor 
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mineral dan batubara. Kebanyakan juga adalah perusahaan asing. Ada juga 

perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh 

asing (Aditya, 2017).   

Menurut berita yang dikutip dari portal detikfinance menyampaikan 

bahwa laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness 

menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT Adaro  

Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Dalam konteks laporan Global 

Witness, Adaro disebut melakukan transfer pricing dan kategorinya masuk 

dalam tax avoidance menurut Yustinus selaku pengamat perpajakan. Hal ini 

karena Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade 

Services International anak usahanya di Singapura dengan harga yang lebih 

murah, kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih 

tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah 

(Sugianto, 2019). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tax 

avoidance. Dalam penelitian ini, tax avoidance diukur menggunakan cash 

effective tax rate (CETR) yang merupakan rasio pembayaran pajak secara kas 

atas laba perusahaan pajak penghasilan. Karakteristik perusahaan yang 

digunakan sebagai variabel independen adalah corporate governance, 

profitabilitas, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan. 

Dari penelitian ini diharapkan tindakan tax avoidance dapat 

diidentifikasi dan diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan 
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meminimalkan pajak atau tidak. Dari sisi struktur tata kelola dalam suatu 

perusahaan (corporate governance) bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola 

perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Corporate governance 

menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu 

perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya tata kelola suatu 

perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. 

Penelitian ini corporate governance diukur dengan proksi komposisi komisaris 

independen (KOM).  

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja 

berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas 

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas 

suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal 

dengan return on asset. 

Faktor lain yang mempengaruhi tax avoidance yaitu karakter 

eksekutif. Walaupun tidak melanggar hukum, namun penghindaran pajak tidak 

begitu saja dilakukan oleh semua perusahaan. Eksekutif yang memiliki 

karakter pengambil risiko (risk taker) cenderung lebih berani untuk melakukan 

penghindaran pajak dengan agresif. Sebaliknya, eksekutif yang memiliki 

karakter sebagai penghindar risiko (risk averse) akan cenderung lebih berhati-

hati karena walaupun tidak melanggar undang-undang, pembebanan biaya 
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yang tidak wajar dapat menimbulkan peluang dilakukannya pemeriksaan pajak. 

Pernyataan bahwa eksekutif memegang peranan penting dalam menentukan 

skema penghindaran pajak perusahaan diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Dyreng et al. (2008) dan Budiman (2012) dalam Butje dan 

Tjondro (2014). 

Selain itu, meminimalkan pajak juga dapat muncul dari kestabilan dan 

kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: 

total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan (Size) 

ditunjukkan melalui log natural total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki 

tingkat kestabilan dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 

2000 dalam Marfu’ah, 2015). 

Yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Pramono (2019) yang 

menggunakan empat variabel independen yaitu leverage, karakter eksekutif, 

ukuran perusahaan, dan return on asset. Sedangkan dalam penelitian ini 

dilakukan pengurangan satu variabel independen yaitu leverage dan dilakukan 

penambahan satu variabel independen yaitu corporate governance. Variabel 

corporate governance ini merupakan variabel dari penelitian yang dilakukan 

oleh Alviyani (2016). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaiamana “Pengaruh 

Corporate Governance, Profitabilitas, Karakter Eksekutif, dan Ukuran 
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Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-

2018)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini.  

1. Apakah corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018? 

3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax voidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai 

berikut ini. 
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1. Untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2018. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018. 

3. Untuk menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan/evaluasi dalam 

menjalankan sebuah perusahaan dan dapat menjadi masukan mengenai 

penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, untuk 

mencegah perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan 

pajaknya. 
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2. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta 

dapat mengaplikasikan teori-teori perkuliahan ke dalam praktik dunia 

nyata khususnya bidang perpajakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan 

masukan untuk mengembangkan penelitian serupa di masa yang akan 

datang serta sebagai referensi/sumber informasi mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi tax avoidance bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Corporate governance dengan proksi komposisi komisaris independen 

(KOM) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 sampai dengan 

2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah dewan 

komisaris independen menyebabkan sulitnya komunikasi dan koordinasi 

antar anggota dewan komisaris independen sehingga dapat mengurangi 

tanggang jawab dewan komisaris independen dalam mengambil 

keputusan yang tepat dan dapat menimbulkan celah bagi perusahaan 

untuk melakukan tindakan tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan yang dilakukan oleh Dewi (2019) bahwa corporate governance 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 

sampai dengan 2018.  Perusahaan yang mengalami kenaikan laba 

mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan 

rasio profitabilitas tersebut berarti perusahaan akan melakukan 

perencanaan pajak yang matang dan menghasilkan pajak yang optimal, 

sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. 
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Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati 

(2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. 

3. Karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 

sampai dengan 2018. Hal ini dikarenakan pemimpin perusahaan dalam 

mengambil keputusan terkait penghindaran pajak pasti akan 

mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. 

Sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut pemimpin tidak secara 

terus-menerus memiliki karakter yang sama. Karena tidak selalu seorang 

pemimpin yang risk taker berani mengambil risiko besar yang dapat 

mengakibatkan perusahaan dipandang buruk oleh reaksi pasar. Jadi, 

keberanian dalam pengambilan keputusan dengan risiko besar tidak 

tergantung dari karakter eksekutif itu sendiri. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumya yang dilakukan Gratika dan Wijaya (2017) 

bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 

sampai dengan 2018. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif 

panjang dan manajer perusahaan besar lebih mampu menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang 

baik dalam hal perpajakan. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

perusahaan akan lebih menjaga citra baik dimata publik. Jadi, semakin 
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besar ukuran perusahaan maka tindakan perusahaan untuk melakukan tax 

avoidance semakin menurun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, terutama perusahaan pertambangan diharapkan agar 

lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait tindakan tax 

avoidance karena mengandung risiko yang tinggi terhadap perusahaan, 

dimana tindakan perusahaan publik dapat diawasi oleh para pemegang 

sahamnya. Apabila tindakan penghindaran pajak tersebut diketahui oleh 

pihak pajak maka dapat berakibat pada menurunnya reputasi atau citra 

perusahaan di mata publik dan turunnya harga saham perusahaan. 

2. Bagi penulis, disarankan untuk lebih memperhatikan sampel yang 

digunakan untuk penelitian karena banyak perusahaan yang mengalami 

kerugian selama tahun penelitian sehingga mengurangi jumlah sampel 

yang digunakan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah sampel 

perusahaan yang lebih beragam dari berbagai sektor yang terdaftar di 

BEI dan memperpanjang periode penelitian, sehingga kesimpulan yang 

dihasilkan dari penelitian tersebut memiliki cakupan yang lebih luas lagi. 

Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan juga untuk menguji 
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variabel lainnya karena masih banyak faktor yang berkontribusi dalam 

mempengaruhi tax avoidance yang belum terlalu banyak diteliti, seperti 

koneksi politik, komite audit, dan kepemilikan keluarga. 
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