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ABSTRAK 

 

 

SRI AYU RETNO AMALIA. 8335151524. Pengaruh Kompensasi Manajemen, 

Tata Kelola Perusahaan, dan Profitabiltas terhadap Manajemen Pajak pada 

Perusahaan Sektor Non-Jasa Peserta Pengampunan Pajak yang Terdaftar di BEI. 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empris mengenai pengaruh 

kompensasi manajemen, tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap 

manajemen pajak. Manajemen pajak menjadi salah satu cara dalam mengukur 

penerapan manajemen dalam meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder pada sektor non-jasa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017 dengan sampel sebanyak 33 pengamatan. 

Penelitian ini menggunakan Eviews 10 untuk menguji ketiga hipotesis dengan 

tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. 

Berdasarkan uji hasil regresi berganda yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi manajemen dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen 

pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai dan 

kemampuan tata kelola perusahaan yang efektif akan mendukung manajemen 

dalam melakukan manajemen pajak.  

Secara keseluruhan, manajemen pajak menjadi salah satu usaha mengurangi tingkat 

pembayaran pajak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil penelitian ini 

berkontribusi pada literature yang menjelaskan bahwa kompensasi akan 

memotivasi piak manajemen untuk melakukan kinerja yang optimal serta 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan menurunkan manajemen pajak 

yang menyebabkan manajemen lebih berhati-hati dalam meminimalisir 

pembayaran pajak perusahaan. 

Kata Kunci: Kompensasi Manajemen, Manajemen Pajak, Tata Kelola Perusahaan, 

dan Profitabilitas.
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ABSTRACT 

 

 

 

SRI AYU RETNO AMALIA. 8335151524. The Effect of Management 

Compensation, Corporate Governance, and Profitability on Tax Management in 

Non-Service Sector Companies Participating Tax Amnesty Registered on the IDX. 

 

This research was conducted to prove empirically about the effect of management 

compensation, corporate governance and profitability on tax management. Tax 

management is one way to measure the application of management in minimizing 

corporate tax payments. 

 

This study uses secondary data on the non-service sectors listed on the Indonesia 

Stock Exchange in the 2016-2017 period with a sample of 33 observations. This 

study uses Eviews 10 to test the three hypotheses with a significance level of 0.05 

or 5%. 

 

Based on the multiple regression test results conducted, it concluded that 

management compensation and corporate governance affect tax management, 

while profitability does not affect tax management. These results explain that the 

provision of appropriate compensation and the ability of effective corporate 

governance will support management in carrying out tax management. 

 

Overall, tax management is one effort to reduce the level of tax payments to get 

maximum results. The results of this study contribute to the literature which 

explains that compensation will motivate management to perform optimal 

performance and the application of good corporate governance will reduce tax 

management which causes management to be more careful in minimizing corporate 

tax payments. 

 

Keywords: Management Compensation, Tax Management, Corporate Governance, 

and Profitability. 
 

 



v 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

  



vii 

 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Ya Tuhan Kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan 

sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami” 

(QS: Al-Kahfi ayat 10) 

 

You must convice your heart that whatever God has decreed is most appropriate 

and most beneficial for you 

-Imam Al Ghazali- 
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Kedua orang tua yang melimpahkan segala do’a, kasih sayang, kekhawatiran, 

perhatian serta pertolongan yang selalu diberikan tanpa perlu meminta dan 

memohon sehingga saya bisa kuat dan menjalaninya dengan penuh keridhoan. Serta 

untuk semua kerabat jauh dan dekat, teman-teman terdekat yang selalu memberikan 

semangat dan selipan do’a serta selalu meyakinkan setiap proses yang kami jalani 

untuk tetap tegar dan berusaha, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, 

keberkahan, lindungan dan ridho-Nya. Aamiin
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