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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi pengaruh direktur 

wanita, ukuran perusahaan dan ukuran dewan direksi secara parsial maupun 

secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property, real estate 

and building construction di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Data 

Purposive sampling digunakan sebagai metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini sehingga diperoleh 6 sampel perusahaan dari 30 perusahaan dengan 

kriteria perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang telah 

mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten selama periode 2015-

2019.Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 25. Hasil 

pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial direktur wanita 

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, 

ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara 

simultan (bersama-sama) direktur wanita, ukuran perusahaan dan ukuran dewan 

direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

 

Kata Kunci : Direktur Wanita, Ukuran Perusahaa, Ukuran Dewan Direksi 
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ABSTRACT 

 

This study aims to explain the significance of the influence of female 

directors, company size and board size partially or simultaneously on tax 

aggressiveness in property, real estate and building construction companies on 

the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2019. Purposive sampling data 

was used as the sampling method in this study so that 6 samples of companies 

were obtained from 30 companies with the criteria of companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange, which had published their financial reports 

consistently during the 2015-2019 period. Data processing in this study used the 

SPSS program. 25. The test results of this study indicate that partially female 

directors and company size have no significant effect on tax aggressiveness, 

board size has a significant effect on tax aggressiveness. Simultaneously 

(together) female directors, company size and board size have a significant effect 

on tax aggressiveness. 

 

Keywords: Female Director, Company Size, Board of Directors Size 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesikan laporan tugas akhir yang 

merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu 

(S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, 

kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala 

keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa 

bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala 

kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si., selaku Rektor Universitas Putera 

Batam; 

2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam; 

3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si., selaku Kepala Program Studi 

Akuntansi Universitas Putera Batam; 

4. Ibu Hermaya Ompusunggu, S.E., M.Ak., selaku Pembimbing Skripsi 

pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam; 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora dan Staff Universitas Putera Batam yang telah 

memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung; 

6. Staff Instansi Bursa Efek Indonesia di Batam yang telah membantu 

penulis untuk memberikan data dan dorongan kepada penulis; 

7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendoakan serta memberi 

semangat untuk penulis, kepada teman saya Husen, Putri Tungga Dewi, 

Indah Utami Nurmadinah, Witri Amelia, Tina, Sita, Ayu Sagita terima 

kasih untuk dukungan, motivasi dan doanya; 

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

khususnya Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan dukungan, motivasi, saran, dan kritikan dalam penyusunan 

skripsi ini; 

9. Seluruh staff perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah 

memberikan dukungan moril kepda penulis. 

 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah 

serta taufik-Nya, Amin. 

 

Batam, 28 Januari 2021 

 

 

 

Novika 

170810094 

 



 

vi 

 

DAFTAR ISI 
 

 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................... i 

ABSTRAK ......................................................................................................... iii 

ABSTRACT........................................................................................................ iv 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. ix 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang....................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................... 7 

1.3 Batasan Masalah .................................................................................... 7 

1.4 Rumusan Masalah .................................................................................. 8 

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................... 9 

1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................. 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 11 

2.2 Kajian Teori ......................................................................................... 11 

2.1.1 Teori Pajak ................................................................................... 11 

2.1.2 Agresivitas Pajak .......................................................................... 12 

2.1.3 Direktur Wanita ............................................................................ 13 

2.1.4 Ukuran Perusahaan ....................................................................... 15 

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 15 

2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................................ 24 

2.4 Hipotesis .............................................................................................. 25 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 26 

3.1 Desain Penelitian ................................................................................. 26 

3.2 Operasional Variabel ........................................................................... 27 

3.3 Populasi dan Sampel ............................................................................ 29 

3.3.1 Populasi Penelitian ....................................................................... 29 

3.3.2 Sampel Penelitian ......................................................................... 30 

3.4 Jenis dan Sumber Data ......................................................................... 31 

3.4.1 Jenis data ...................................................................................... 31 

3.4.2 Sumber data .................................................................................. 32 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 32 

3.6 Teknik Analisis Data ........................................................................... 33 

3.6.1 Statistik Deskriptif ........................................................................ 33 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik ........................................................................ 33 

3.6.3 Uji Linier Berganda ...................................................................... 35 

3.6.4 Uji Hipotesis ................................................................................. 35 

3.6.5 Uji R² (Koefisien Determinasi) ..................................................... 37 

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian ............................................................... 37 

3.7.1 Lokasi Penelitian .......................................................................... 37 

3.7.2 Jadwal Penelitian .......................................................................... 37 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................... 39 



 

vii 

 

4.1 Hasil Penelitian .................................................................................... 39 

4.1.1 Hasil Statistik Deskriptif ............................................................... 39 

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik ............................................................... 41 

4.1.3 Hasil Uji Linier Berganda ............................................................. 44 

4.1.5 Hasil Uji Hipotesis ........................................................................ 45 

4.1.6 Hasil Uji R² (Koefisien Determinasi) ................................................... 48 

4.2 Pembahasan ......................................................................................... 49 

4.2.1 Pengaruh Direktur Wanita (X1) terhadap Agresivitas Pajak (Y) ................ 49 

4.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan(X2) terhadap Agresivitas Pajak(Y) ............. 50 

4.2.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi (X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y) ...... 50 

4.2.4 Pengaruh Direktur Wanita, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Direksi 

(X1,X2,X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y) ....................................................... 51 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 52 

5.1 Simpulan ............................................................................................. 52 

5.2 Saran ................................................................................................... 52 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 54 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... 56 

LAMPIRAN ....................................................... Error! Bookmark not defined. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif ............................................................................ 40 

Tabel 4. 2 Hasil Uji  Normalitas ........................................................................ 41 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolonieritas ............................................................... 42 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas ............................................................ 43 

Tabel 4. 5 Hasil Uji t ......................................................................................... 45 

Tabel 4. 6 Hasil Uji F ........................................................................................ 47 

Tabel 4. 7 Hasil Uji R² ...................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini era pasar modal menjadi sebab kemajuan pada suatu negara untuk 

menunjang perkembangan ekonomi negara yang saling berkaitan secara nasional 

maupun internasional. Kegiatan investasi pasar modal pada saat ini terutama di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dikatakan sudah dipandang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, menurut Eriam Mardianto (2018:125) dalam 

kurun waktu 2 dekade tarkahir semakin banyak entitas-entitas baru yang semakin 

meramaikan bursa efek di Indonesia, kepercayaan publik dan awareness publik 

terhadap dunia investasi juga sudah semakin meningkat. Bursa saham ataupun 

bursa efek merupakan pasar dengan hubungannya pada pembelian/penjualannya 

sekuritas sebuah perusahaan yang terdaftarkan di bursa saham, sumber utamanya 

dari modal eksternal untuk suatu perusahaan dan  pemerintah merupakan asal dari 

bursa saham dan pasar uang, Bursa Efek merpakan tempatnya yang mana broker 

dan juga dealer berjumpa untuk membelinya dan menjual sekuritas (saham dan 

obligasi). Karna, umum nya Bursa Efek yang ada di luar negeri ini dipegang pada 

sektor swasta, bahkan pemilik dari bursa efek itu adalah broker dan dealer sendiri 

Marzuki Usman (1994: 10) 

Sumber dari penerimaan yang utama untuk sesuatu negeri salah satu nya ialah 

pendapatan dari zona pajak, pajak merupakan donasi harus kepada negeri yang 

memiliki hutang oleh orang individu ataupun tubuh yang bertabiat memforsir 

bersumber pada Undang - Undang, dengannya tidak diperoleh imbalannya secara 
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langsung serta dipergunakan buat keperluan negeri untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat (Pasal1 ayat 1Undang-Undang No 16 tahun2009 mengenai 

pergantian ke-empat dari Undang – Undang dengan No 6tahun1983 mengenai 

Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan). Sebagai wujud lain dari 

patuhannya warga negaranya pada negara, fungsinnya dari pajak yaitu  utnuk 

penerimaan negara yang mempunyai proporsi lumayan besarnya sehingga bisa 

tepat dan dapat diandalkan, ada nya penerimaan sebuah negara dari sebuah sektor 

pajak, pemerintah bisa membuat pembangunannya utnuk infrastruktru misalnya 

pembangunan,jalan raya, jembatan, sekolah dan asett publik lainya yang bisa 

digunakan oleh masyarakatnya  yang akhirnya akan menaikkan laju pertumbuhan 

ekonominya dari negara.  

Pajak sendiri pada kontribusi lebih dari80% dalam penerimaannya negeri (bps. 

go.id), bagi Fjeldstad(2013) merupakan salah satunya aspek yang sangat berarti 

untuk keuangan negeri didalam menjamin kelangsungan dari pembangunan 

nasional tanpa wajib tergantung dari sumber energi alam ataupun pinjaman dari 

negeri lainnya. Mengingat dari besarnya donasi pajak dalam penerimaan dari 

negeri, pemerintah sendiri tidak bisa melaksanakan pembangunan itu tanpa 

terdapatnya donasi pajak yang maksimal serta menyebabkan berkurangnya 

pendaanaan sehingga upaya buat tingkatkan kemakmuran rakyat hendak terus 

menjadi susah buat terwujud. Dalam menaikkan penerimaan negara, sebuah usaha 

yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dengan memperbaharui sistem 

pajak untuk menjadikannya lebih baik lagi dan didasarkan dari grafiknya 

penerimaan negara terlebih khusus dari sebuah sektor pajak selama5 tahun  
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terakhir ini yang menunjukkan hal positif (bps.go.id). Akan tetapi, usaha dari 

pemerintah dalam  mendapatkan penerimaannya sektor pajak yang lebih optimal 

tidaklah mungkin tanpa kendala. Salah satunya kendala ini bisa ada dari 

perbedaannya kepentingan diantara perusahaannya sebagai wajib   pajak dan 

pemerintahnya sebagai pihak yang mengambil pajak. Hanafi dan Harto(2014), 

yang berbedanya dari pemerintahnya dengan usaha untuk mengoptimalkannay 

penerimaan disektor pajak, disisinya perusahan pajaknya sendiri itu ialah 

transferan dari sebagian kekayaannya yang didapat dan dimiliki oleh perusahaan 

kepada pihak pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaannya denagn teoritis ialah 

organisasi profit- oriented ialah organisasi  mempunyai tujuan yang utama 

membuat laba menjadi lebih optimal. Sehingga dari salah satunya tata cara yang 

digunakan oleh perusahaan guna mengoptimalkan laba ialah lewat efisiensi beban, 

termasuk juga efisiensi sebuah beban pajak. 

Frank et al.(2009) ini pelaporannya dari pajak agresif merupakan bagaikan 

sesuatu aksi yang dibuatkan perusahaan mempunyai tujuannya dalam menekan 

jumlah dari beban pajaknya pemasukan melalui kegiatan perencanaan dari pajak, 

yang mana perihal tersebut bisa dilakukan nya dengan metode yang termasuknya 

ataupun tidak ada dalam tax evasion. sama halnya dengan pendapatnya ( Kamila, 

2014), yang menyebutkan kalau aksi pajak agresifnya tidak selalu dimulai dengan 

ketidak-patuhan tetapi bisa pula dimulai dari sebuah tindakan  dari 

penghematannya pajak yang tetap dalam batas ataupun peraturn perpajakan. 

Walaupun tindakan ini dillakukan tidak dengan disalahkannya ketentuan, sesuatu 

perusahaan bisa dikatakan sudah melaksanakan agresivitas pajak bila 
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penghematannya beban pajak perusahaan kerap melaksanakan dengan cara 

menggunakan celah peraturan perpajakan Biasanya tingkatan ataupun skala 

perusahaan pula pengaruhi serta mempunyai peran dalam kecendrungan 

terbentuknya agresivitas pajak. Dengan skala yang lebih kecil perusahaan secara 

motif tidak mempunyai alasan yang begitu fundamental dalam melaksanakan 

agresivitas pajak, berbanding terbalik dengan skala perusahn yang lebih besar, 

dimana keuntungan perusahaan yang di kenai beban pajak juga terus menjadi 

besar, sehingga pihak yang mempunayai perusahaan ataupun dewan direksi 

merasa butuh guna melaksanakan agresivitas pajak agar dapat kurangi beban 

pajak perusahaan yang lebih besar, karena pada dasarnya menekankan pada profit 

dan sehingga mendapatkan keuntungan perusahaan merupakan perihal utama 

yang wajib diperhatikan. Hanafi dan Harto(2014) ialah wajib pajaknya dirasa 

perlu ataupun terdorong dapat melaksanakan tindakanya dalam efisiensi beban 

pajak sebab bebannya ataupun pembayaran dari pajak yang besar. Keuntunganya 

yang utama jadi alasan kenapa perusahaan melaksanakan tindakannya pajak 

agresif merupakan terdapatnya penurunan dari beban pajak. Tidak hanya itu, bagi 

Hanlon dan Slemrod,(2009), ialah perencanaannya pajak agresif bisa 

menyebabkan dampaknya yang positif pada pasar sehingga menjadikannya saham 

industri lebih atraktf. (Chen et.al., 2010), adanya tiga hal keuntungannya yang 

bisa diperolehnya perusahannya baik manager ataupun pemiliknya ialah 

melakukan dengan tindakannya pajak agresif, keuntungannya bisa diperoleh dari 

porsi keuntungannya yang di nikmati pemegangsaham ataupun pemilik itu mejadi 

lebih besar karna ada penghematannya pembayaran pajaknya perusahaan pada 
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otoritas pajak. Selanjutnya manager kemungkinan bisa mendapatkan kompensasi 

ataupun bonusnya dari pemegang saham/ pemilik daripada tindakannya 

agresivitas pajak yang sudah melakukannya dimana tindakan pajak agresif itu bisa 

jadi keuntungan sendiri bagi para pemegang saham. Dengan begini, 

keuntungannya yang terakhir ialah manajer mempunyai peluang buat 

melakukannya tindakan rent extraction. 

(Hanafi dan Harto , 2014), pihak yang ada di  prosesnys pembuatan 

keputusannya perpajakan di suatu perusahaan secaranya langsung ialah direktur 

pajaknya dan konsultan pajak di perusahaannya. Akan tetapi eksekutif perusahaan 

yang lain ialah anggota dari dewan direksi dengan keseluruhannya, langsung 

ataupun tidaknya langsung juga berkontribusi pada setiap pengambilannya 

keputusanperusahaan, termasuk didalamnya ialah keputusnn dilakukannya 

perencanan pelaporan pajak. Karakteristiknya pada setiap dari anggota dewan 

tentunya berbeda diantara satu dan yang lainya. Seorang individu yang sebagai 

anggota dewan di dalam perusahaan mempunyai krakteristik tertentu yang dapat 

member pengaruhi individu itu juga dengan cara berbeda setiap indivdu lainnya 

dalam penggambil keputusan. Dengan inilah karakter dari eksekutif dianggap 

menjadi satu faktor utama dari  banyak nya faktor penting yang lainnya bisa saja 

memberikan pengaruh pada pengambilan keputusaannya ataupun pembuatan 

kebijakannya oleh eksekutif. Faktor ini diangap memberikan pengaruh pada 

tindakanya pajak agresif salah satunya ialah keragaman gender dewan perusahaan. 

Pengaruhnya partisipasi wanita sebagai anggota dewan dari perusahaan pada 

tingkat agresivitas pajak menjadikan perhatian untuk para peneliti bersamaan 
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dengan muncul nya kebijakn dari pemerintah dibeberapa negara yang 

mewajibkannya beberapa posisi didalam dewan yang didudukinya oleh wanita. 

Pemerintah Jerman, Belanda, Islandia, Nowergia dan Belgia merupakan sejumlah 

negara yang sudah mengadopsikan kebijakan yang menjadikan perempuan wajib 

mengisi minimal30% posisi direksi di perusahaan (www.dw.com). Menurut dari 

laporan tahunannya Women in Business yang diterbitkan tahun2017 oleh Grant 

Thornton, persentase jumlah pemimpin wanita di Indonesia yang jadi pimpinan 

disuatu perusahaan meningkat drastis dengan unggul diAsia Pasifik dan pada 

nomor dua diseluruh dunia. Darinya hasil survei  globalnya ini terhadap5500 

perusahaan di36 negara, sebesar46%posisi seniornya perusahaan di Indonesia 

diduduki wanita, naiknya dari angka36% pada tahun2016. Partisipasinya wanita 

sebgai dari anggota dewan mempunyai efek lsngsung dan positif pada 

keuntungannya perusahaan dan manajemen resiko. Peni dan Vahamaa,(2010) hal 

ini melihatkan bahwa direktur wanitanya mengambil gaya pelaporan keuangannya 

yang lebih konservatif dan risk-averse dari pada perusahaan dengan direktur 

keuangan pria. Lain dari itu, Richardson(2016) bahwa lebih tingginya standart 

etika dan juga moral direktur perempuan, memperlihatkan caranya berfikir yang 

dengan lebih independen dan juga memfasilitasikan keputusannya jauh lebih tepat 

yang meningkatkannya tingkat tranparansi dewan perusahaan. Atas dasarnya 

penelitian Adam dan Fereira (2009), didapati bahwa direktur wanita ini 

memberikan pemantauannya dan pengawasannya yang efektif. 

Berdasarkannya uraian di atas, maka dari peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS REPRESENTATIF DIREKTUR 
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WANITA DALAM DEWAN DIREKSI TERHADAP AGRESIVITAS 

PAJAK DALAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Banyaknya persoalan dalam representative direktur wanita dalam dewan 

direksi dan agresivitas pajak dalam perusahaan terhadap perusahaan yang terdaftar 

di BEI maka yang menyangkut ketiga variabel tersebut dapat diuraikan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh direktur wanita dalam dewan direksi terhadap 

faktor agresivitas pajak. 

2. Menganalisis agresivitas pajak dalam perusahaan. 

3. Menganalisis ukuran perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai pada latar belakang masalahnya, penelitinya melakukan batasan 

masalah nya dikaji, supaya penelitian yang dilakukan sama dengan yang 

diharapkan, melihatkan luas dari permasalahannya dalam penelitiannya ini, maka 

itu dperlukan diadakannya pembatasan masalah supaya penelitian ini selalu 

terfokus, juga bisa mengetahui sejauh manakah hasil penelitiannya yang bisa 

dimanfaat kan. Batasan masalahnya ini dalam penelitian antara lain: 
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1. Perusahaan yang ditelti ialah perusahaan di BEI (periode 2015-

2019). 

2. Penelitian ini mengguna kan variable independen keberadaan 

direktur wanita dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. 

Penelitian ini hanya membahas hal yang menyangkut “ANALISIS 

REPRESENTATIF DIREKTUR WANITA DALAM DEWAN DIREKSI 

TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DALAM PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI”. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkannya uraian yang sudah dikemukakan latar belakang, dengan 

begitu yang jadi pokok permasalahannya dalam penelitiannya ini ialah sebagai 

berikut : 

1. Apakah dewan direktur wanita berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

perusahaan? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak 

perusahaan? 

3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

perusahaan ? 

4. Apakah direktur wanita, ukuran perusahaan dan ukuran dewan direksi 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusannya makalah diatas telah maka tujuannya makalah ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh direktur wanita terhadap agresivitas 

pajak perusahaan. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

agresivitas pajak. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh ukuran dewan direksi terhadap 

agresivitas pajak. 

4. Untuk mengetahui apakah direktur wanita, ukuran perusahaan dan ukuran 

dewan direksi perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas 

pajak perusahaan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasilnya dari penelitian ini, diharap kan bisa berguna secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat untuk perusahaan 

sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang terdaftar di BEI mengenai 

faktornya yang mempunyai penagruh tingkat agresivitas pajak perusahaan. 

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh itu 

diharapkan perusahaan yang terdaftar di BEI dapat memperhatikan secara 

lebih jauh mengenai pengaruh dari pada keberadaan direktur wanita, 
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ukuran perusahaan, dan jenisnya industri perusahaan terhadap agresivitas 

pajak di perusahaan terkait. 

2. Manfaat praktis bagi dunia akademisi  

penelitian ini diharapkan bisa menambahkan sedikit dari proses 

pengembangan teori dan bukti empiris dari penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai faktor–fakttor yang mempengaruhi tingkat 

agresivitas pajak pada perusahan-perusahaan yang ada di BEI.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.2 Kajian Teori  

2.1.1 Teori Pajak   

Berdasarkan Undang- Undang pajak ialah sumbernya pendapatan sebuah 

negara yang merupakan iurannya wajib dari rakyat yang mempunyai sifat 

memaksakannya tidak mendapatkan timbalbalik jasa yang langsung(Mardiasmo, 

2016:3). Mardiasmo( 2016:3) pajak   sendiri di gunakan  membiayainya seluruh 

pengeluaran- pegeluaran yang berguna untuk warga luas. Bersamaan dengan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia hendak diiringi pula kebijakannya di bagian 

pajak. Undang - Undang nomor 7tahun 1984 tmengenai Pajak Pemasukan sudah 

diganti serta di gantikan dengan Undang - Undang No 36 tahun 2008. Undang- 

Undang ini mengendalikan tentang pengenaan pajaknya pemasukan pada subjek 

pajak dengan pemasukan  tahun pajak. Pajak penghasilan ditahun2008 pemerintah 

melakukan penurunan tarif PPh dari28% menjadi25% dan ini berlaku sejak 

tahun2010(Waluyo, 2010:4). Dengan begini penurunannya tarif pajak tentu 

pemerintah pula merancang supaya para wajib pajaknya tidak akan melakukan 

tindaknn penghindarannya pajak. Upaya dari pemerintah ini teruntuk 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang bisa menyebabkan beberapa 

kendalanya. Salah satunya ialah dari pemiliknya usaha yang berusaha dalam 

mengurangkan biaya usaha, juga termasuknya beban pajak yang bermacam cara. 

Tindakannya yang dibuat perusahaannya yang untuk mengupayakan dalam 
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menguranginya beban pajak yang dikenakan disebut sebagai tindakan agresivitas 

pajak. 

 

2.1.2 Agresivitas Pajak 

Bagi suatu negara pajak sendiri merupakannya satuan sumber penerimaan 

penting yang dan akan di gunakan untuk membiayainya pengeluaran negara, baik 

pengeluaran suatu negara baik pengeluaran rutin ataupn pengeluaran 

pembangunannya. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang bisa 

mengurangi laba bersih. Sehingga pajak merupakanhal yang tidak menjadi bisa 

dilepaskan dari operasional perusahaannya. Melakukan minimalisasi beban pajak 

bisa di lakukan dengan bermacam metode, dari mulai masih terletak didalam 

bentuk aturan perpajakan hingga melanggar aturan perpajakan. Biasanya rencana 

pajak mengarah saat merubah usaha serta transaksi wajib pajaknya agar hutang 

pajak ada dalam jumlah yang minimun namun masih dalam bentuk aturan 

perpajakan. didalam penerapannya industri hendak membayar pajak sangat kecil 

karena dengan membayarkan pajak berarti kurangi tingkat kemampuan industri. 

Dalam mengecilkan ataupun melenyapkan beban pajak perihal ini di sebut sebagai 

agresivitas pajak( Suprimarini serta Suprasto, 2017). Di Indonesia agresivitas 

pajak tercermin dari rendahnya tax ratio. Perihal tersebut disebabkan 

penghindaran serta penggelapan pajak (tax avoidances and evasions) ialah salah 

satu aspek yang pengaruhi tax ratio tidak hanya kebijakan perpajakan serta 

intensif dan pengecualian yang diberikan pada pelaku ekonomi serta masyarakat 

(Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2019). 
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2.1.3 Direktur Wanita 

Di Indonesia ini ada beberapa perusahaannya yang ada dbawah 

kepemimpinannya seorang wanita. Perusahaan global Grant Thorton 

mengeluarkan laporan yang dengan tajuk Women in Business2018, dari hasil 

survey terhadap 5000 respondennya dilevel CEO/Managging Director/Eksekutif 

Senior pada 35 negara termasuk juga Indonesia. Di laporan tersebut juga ketahui 

bahwa 43persen wanita Indonesia dapat naik ke tingkat manajemen yang senior di 

perusahaan. Angka tersebut merupakan angka yang unggul kedua di dunia, yang 

bahkan melebihi dibandingkan rata-rata kawasannya Asia Pasifik yang berada di 

level23persen. Kiprah dari para wanita yang saat ini juga bisa dikatakannya 

mengesankan karena hanya 15 persen perusahaan Indonesia yangtidak 

mempunyai perempuan di posisi manajemen senior. Angkanya jelas jauh lebih 

baik dari pada negara- negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang 

22persen dan21 persen perusahaan di sana tidak memiliki perempuan pada level 

manajemen senior. Dengan hadirnya  direkture wanita(Richardson, 

Taylor,&Lanis, 2016) memantau emiten dengan baik lagi. Dengan arti kalau 

perempuan bisa melihat efek bermacam aspek organisasi bisnis lebih berjaga- jaga 

dibanding dengan laki- laki. Perempuan cenderung melaksanakan peninjauan efek 

lebih dan perinci serta hendak memikirkan kembali saat sebelum mengambil 

keputusan. Representasi perempuan bisa bertambah guna serta efisiens dewan 

serta komite di industri serta keragaman gender di jajaran eksekutip bisa 

mempengaruhi tindakan menegerial (Peni& Vahamaa, 2010). DiIndonesia sendiri, 

International Finance Corporation (IFC) sudah melaksanakan bermacam upaya 
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buat menaikkan partisipasi wanita pada dewan direksi semenjak tahun2013. IFC 

yakin kalau wanita ialah bagian berarti buat menggapai kesetaraan dalam 

pertumbahan ekonomi, serta kalau keragaman gender ialah aspek berarti 

kesuksesan direksi industri. Bagi laporan tahunannya Women in Busines 

dikeluarkan pada tahun2017 dari Grant Thornton, persentasi di jumlah 

pemimpinnya perempuan di Indonesia yang jadi pimpinan sesuatu industri 

melonjak ekstrem dengan menempati tertinggi diAsia Pasifik serta no 2 di segala 

dunia. Hasil dari survey global pada 5500 industri di36 negeri, sebesar46% posisi 

senior industri di Indonesia menduduki oleh perempuan, meningkat naik dari 

angka36% pada tahun2016. Pengawasan yang seragam dengan direktur 

independen. Dalam perihal perpajakan, sebagian periset sudah dengan khusus 

mengecek akibat keberagaman gender didewan pada agresivitas pajak. (Lanis et 

angkatan laut AL).,2015) mengujikan pengaruh diversitas gender dewan direksi 

pada agresivitas pajak industri sebagaimana hasil dari least square regression yang 

djalani membuktikan ikatan negatif serta siginifikasi statistik antara kehadiran 

perempuan pada dewan industri serta agresivitas pajak industri. Riset dari 

Richardson et angkatan laut(AL).( 2016) membuktikan kalau relatif pada 

kedatangan anggota dewan wanita, kedatangan wanita bagaikan direksi yang 

besar kurangi mungkin terbentuknya agresivitas pajak. Riset yang lain oleh 

Rahimipour( 2017) pula menciptakan kalau representasi serta partisipasi 

perempuan bagaikan anggota dewan memiliki akibat negatif terhadap 

penghindaran pajak. 
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2.1.4 Ukuran Perusahaan 

Tahap kedewasaan perusahaan akan terlihat dari berapa jumlah total aset, 

ketika total aset bertambah besar, maka artinya perusahaan memiliki riwayat 

kinerja yang baik dalam rentang waktu yang lama, (Dharma dan Ardiana, 

2015).  Semakin besar sebuah perusahaan, maka kebutuhan dana perusahaan 

pun akan semakin besar. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperoleh 

pendapatan yang besar agar mampu memenuhi kebutuhannya. Karena dalam 

memenuhi kebutuhannya, akan menentukan apakah investor tetap bertahan 

dengan investasinya atau sebaliknya. Jadi artinya, perusahaan mempunyai 

kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak agar perusahaannya tetap 

mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan investor tetap melakukan 

investasinya. Ukuran sebuah perusahaan merupakan besar nya aset yang 

dipunyai perusahaan disaat periode tertentu. Salah satu rasio untuk mengukur 

ukuran sebuah perusahaan adalah menggunakan log natural dari nilai buku 

aktiva (Fista & Widyawati, 2017). Penelitian ini pada ukuran perusahaan di 

lihat  dengan rumus : Ukuran Perusahaan = Ln  (Total Aset) . 

 

2.2 Penelitian Terdahulu   

Dalam penyelesaian penelitian ini, beberapa dari peneltian terdahulu yang di 

gunakan peneliti guna mempermudah pada saat penyelesain penelitian ini. Berikut 

penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi peneliti: 

1. Penelitian (Rakai Wastu Demos dan Dul Muid), dengan judul ”Pengaruh 

Keberadaan Anggota Dewan Wanita Terhadap Agresivitas Pajak” dengan 
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kesimpulannya penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui adakah 

pengaruhnya dari keberadaannya dewan direktur wanitanya dan juga 

keberadaan anggota dewan komisaris wanita pada agresivitas pajak. 

Penelitiannya ini mengunakan sampel pada 51(lima puluhsatu) 

perusahaan manufaktur ada di Bursa Efek Indonesia dari tahun2015 

hingga tahun2018. Hasilnya, uji statistik t menjelaskannya hipotesis 

pertama di  tolak. Hal ini member bukti bahwa dengan hadirnya dewan 

direktur wanita yang tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. 

Hasilnya dari penelitian ini berbeda dari penelitiannya sebelum ini yang 

sudah dilakukannya oleh Lanis et al.,(2015) yang ditemukan adanya 

hubungan yang negatif dan signifikan diantara keberadaan anggota dewan 

wanita dan juga agresivitas pajak perusahaan. Hasil dari uji statistik 

menunjukkn bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini membuktikan bahwa 

dengan adanya anggota dewan komisaris wanita tidak mempunyai 

pengaruh pada agresivitas pajak. Penelitian ini mempunyai keterbatasan. 

Pertama, penelitian ini dengannya CETR untuk proksi agresivitas pajak. 

Pengukuran dari CETR yang dengan menggunakannya data - data yang 

ada di dalam laporan keuangan, dan tanpa mempertimbang kan kembali 

faktor-faktor lain yang berada diluarnya laporan keuangannya perusahaan 

yang mungkin bisa digunakan pengukuran agresivitas pajak. Kedua, 

penelitian ini juga tidak mempertimbangkannya kembali proporsi anggota 

dewan wanita pada ukuran dewannya. 
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2. Penelitian (Ahmed Zemzem dan Khaoula Ftouhi) yang berjudul “The 

Effects of Board of Directors’ Characteristics on Tax Aggressiveness”. 

Pada penelitian ini membahas pengaruh karakteristik direksi terhadap 

agresivitas pajak ada ekspektasi yang semakin besar bahwa investor 

menyadari bahwa agresivitas pajak memiliki dampak yang merugikannya 

pada investasi mereka, korporasi mencoba menunjukkan kepada investor 

kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan, makalah ini membahas 

pengaruh karakteristik dewan direksi pada agresivitas pajak. Studi ini 

didasarkan pada analisis sampel 73perusahaan Perancis pada indeks SBF 

120 untuk periode 2006-2010. Regresi Analisis digunakan untuk 

menentukan variabel mana yang dapat mengurangi agresivitas pajak, hasil 

penelitian menunjukkanya bahwa ukuran dewannya dan persentase 

wanitanya dalam dewan bisa pengaruhi aktivitas agresivitas pajak, 

pengembalian asset dan ukuran perusahaannya juga mempunyai pengaruh 

secara signifikan dan positif. 

3. Penelitian (Oyeleke Oyenike dan Erin Olayinka) yang berjudul “Famale 

Director and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria” . Penelitian 

ini menguji pengaruhnya dari struktur kepemilikan terhadap aktivitas 

pajak agresif perusahaan yang terdaftar di Nigeria.  Data diekstrak dari 

laporan tahunan 40 perusahaan non-keuangan yang menjadi sampel 

penelitian dari tahun 2010 hingga 2014, pengaruh konsentrasi 

kepemilikan dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen 

terhadap agresivitas pajak sebagai varuiabel dependen variabel dianalisis 
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dalam model efek tetap S termasuk variabel kontrol. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positifnya 

tetapi tidak ada signifikannya pada agresivitas pajak sedangkan pengaruh 

kepemilikan manajerial ditemukan  secara signifikan negatif. Hasil lebih 

lanjut menunjukkan bahwa leverage berhubungan negatif dengan pajak 

agresivitas sementara laba atas aset berhubungan positif. Ukuran tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak. 

Kesimpulannya dalam konteks Nigeria, hanya jenis kepemilikan 

manajerial dari struktur kepemilikan yang menentukan seberapa agresif 

pajak suatu perusahaan. 

4. Penelitian (Putu Nirmala Chandra Devi dan Ni Luh Supadmi) dengan 

judul “Pengaruh Agresivitas Pajak pada Nilai Perusahaan dengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai Pemoderasi”, menyimpulkan hasil dari analisis dan 

pembahasan agresivitas pajak mempunyai pengaruh negatif pada nilai 

perusahaan sektor dari Property dan Real Estate yang ada di BEI periode 

2012-2016. Dapat diartikan, semakin kecilnya tindakannya agresivitas 

pajak yang di lakukan, yang di tandai pada meningkatnya dari nilai ETR, 

maka nilai perusahaanpun akan semakin meningkat. Ukuran perusahaan 

menjadikan pengaruh agresivitas pajak lemah pada nilai perusahaan 

sektor Property dan Real Estate yang ada di BEI periode2012- 2016. 

Artinya ini semakin besarnya ukuran perusahaan maka juga  

memperlemah pengaruh agresivitas pajak pada nilai perusahaan. 
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5. Penelitian (Desi Ambarsari, Dudi Pratomo dan Kurnia) berjudul 

“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, dan 

Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak” dengan 

kesimpulannya, jumlah sample pada penelitian ini ialah terdapat 

28perusahaan didlam kurun waktu5 tahun sehingga didapat sebanyak140 

sample penelitian. Berdasarkannya dari pengujian hipotesis, bisa 

disimpulkan: 

a. Ukuran dewan komisaris yangtidak mempunyai pengaruh negatif pada 

agresivitas pajak; 

b. Gender Diversity pada dewan memiliki pengaruh yang negatif pada 

agresivitas pajak; 

c. Kualitas audior eksternal tidak berpengaruh negatif pada agresivitas 

pajak. 

Penelitiannya ini sendiri dilakukannya dengan bermacam keterbatasan 

nya yang memiliki pengaruh pada hasilnya penelitian. Pertama, hasil 

penelitiannya dari ukuran dewan komisaris ini tidak adanya pengaruh 

pada agresivitas pajaknya hal ini di sebabkan karna jumlah dari dewan 

komisaris di dalam perusahaan yang  property dan real estate mempunyai 

nilai mean sebesar5,03571, maka bisa di nyatakan ukuran dewan 

komisaris yang besar. Kedua, bisa diketahui auditnya yang dilakukannya 

oleh KAP non Big Four juga bisa dipercaya hasil audit dari meraka karna 

KAP non Big Four juga bisa mencegahnya tindakan agresivitas pajak. 

Dari  hasil penelitiannya yang sudah dilakukan penelitinya memberi 
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masukan bagi peneliti yang selanjutnya akan memakai variabel kualitas 

auditor eksternal supaya memperhatikannya lagi KAP big four maupun 

KAP non big four. Karna hal itu bisa mempunyai pengaruh pada hasil 

penelitiannya. Dalam penelitiannya  KAP  non biig four juga mempunyaii 

pengaruhnya mencegh adanya tindakan agresivitas pajak. 

Untuk perusahaanya, dalam melihat lagi ada nya dewan yang jenis 

kelaminnya perempuan di dalam jajarannya dewan komisaris dan juag 

dewan direksi karna hal tersebut bisa mengurangi adanya tindakan 

agresivitas pajak. Hal itu bisa terjadi dikarenakn wanita mempunyai 

tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkn dengan laki -laki. 

Lain dari itu perusahaannya juga harus memberi perhatiannya lagi dari 

kualitasnya auditor eksternal karena pada penelitian ini KAP non big four 

juga bisa mengurangkan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan 

sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode2013-2017. 

Bagi investor, keberagaman dari gender pada dewan bisa menjadikan 

pertimbangannya oleh para investornya dalam pengambilannya keputusan 

berinvestasi karna banyaknya perusahaan sektor dari property dan real 

estate yang ada diBursa Efek Indonesia periode2013-2017 yang 

mempunyai anggota dewan dengan jenis kelamin perempuan pada jajaran 

dari dewan komisarisnya dan dewan direksi. Hal itu bisa mengurangkan 

adanya tidakan agresivitas pajak sehingga resiko yang dimiliki sebuah 

perusahaan di bidang pepajakan semakin kecil. Selain itu perusahaan di 

sektor property dan real estate yang diaudit oleh KAP non big four 
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mampu juga mencegah adanya tindakan dalam agresivitas pajak. Bagi 

dari Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkannya lagi. Kebijakan 

pada perusahaan maka tindakan dari agresivitas pajak bisa dikurangi dan 

perusahaan menjadi lebih patuh saat membayarkan pajaknya. Sehingga, 

pemasukan untuk pemerintah dari bidang perpajakan menjadi semakin 

naik. 

6. Penelitian (Beni Rahman dan Charoline Cheisviyanny) dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, 

Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap Tax 

Aggressive) menyimpulkan pengaruh dari kualitas pengungkapan CSR, 

dewan direksi wanita dan dewan komisaris wanita terhadap tax 

Aggressive dengan uji regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. 

Pengujian dilakukan dengan cara melakukan uji terhadap 76 observasi 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun2015- 2018 yang 

melaporkan laporan tahunn dan laporan keberlanjutan selama 4tahun 

secara berturut-turut. Hasil penelitian adalah: 

a. Kualitas pengungkapan CSR mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Tax Aggressive pada perusahan yang terdaftar di 

BEI selama periode 2015- 2018. 

b. Dewan direksi wanita pengaruhnya negatif dan tidak signifikan 

terhadap Tax Aggressive pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

selama periode 2015- 2018. 
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c. Dewan komisaris wanita pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax 

Aggressive pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 

2015- 2018. 

7. Penelitian (Yuwono dan Fuad) berjudul “Pengaruh Corporate Governance 

dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak” yang 

disimpulkan bahwa dari ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh yang 

positif signifikan pada agresivitas pajak.  Semakin besarnya ukuran 

dewan direksi dengan demikian dapat menjadi sebab kecenderungan dari 

perusahaan tersebut bisa membuat agresivitas pajak menjadi besar dan 

menjadi lebih kecilnya ukuran dewan direksi yang menyebabkan 

kecenderungan perusahaannya bisa bertindak agresivitas pajak semakin 

kecilnya. Komisaris independen mempunyai pengaruh positif signifikan 

pada agresivitas pajak. Dengannya begini semakin besarnya proporsi dari 

komisaris independen bisa menjadikan cenderungnya perusahaan yang 

melakukan dengan lebih besarnya tindakan agresivitas pajak dan juga 

makin kecilnya proporsi dari komisaris indepnden, akan semakin 

rendahnya kemungkinan dari perusahaan saat dilakukannya tindakan 

agresivitas pajak. Pada masanya jabatan direktur utama sendiri 

mempunyai pengaruhnya yang positif tidak ada signifikan pada 

agresivitas pajak.  Maka, masa jabatannya tidak memiliki pengaruh pada 

hal yang mungkin menjadi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Masa 

jabatannya yang tinggi lebih cendrung mempunyai pengalaman, perihal 

utama ialah prosedur pajak perusahaan didalam mengambil keputusan 
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tentang agresivitas pajak perusahaan. Umur dari direktur utama 

mempunyai pengaruh negatif signifikan pada agresivitas pajak. Maka 

semakin tuanya umur direktur utama maka juga semakinnya kecil 

kemungkinannya perusahaan untuk menjalankan tindakan dari agresivitas 

pajak dan semakin muda umur direktur utama maka akan semakin besar 

tingkat kemungkinannya perusahaan dalam melakukan tindakan 

agresivitas pajak. 

Hal ini juga dimungkinkannya akan jadi yang dikarenakannya 

semakin tuanya usia, direktur utama maka membuat tingkah laku lebihnya 

etis dan konservatif yang didalam pengambilan keputusannya serta 

mengindarinya tindakan yang oportunitis pada perilakunya agresivitas 

pajak perusahaan. Dari keragaman gender dewan direksi pengaruh negatif 

tidak signifikannya pada agresivitas pajak. Dengan begini, keragamannya 

gender dewan direksi tidak mempunyai pengaruh perilaku agresivitas 

pajak perusahaan. Seharus nya, dengan hadirnyadirektur wanita yang bisa 

mengurangkan perilaku agresivitas pajak. Direktur wanita menyediakan 

pengawasan yang efektif terkait permasalahannya dewan, dan lebih 

cenderung menghindari resiko, lebih etis, lebih independen, dan 

memberikan keputusan yang transparan sehingga meningkatkan tingkat 

kepercayaan dewan. Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif 

signifikan pada agresivitas pajak. Dengannya ini semakin besar nya 

kompensasi eksekutif, semakin rendahnya hal kemungkinn perusahaan 

melakukan tindakan agresivitas pajak dan semakin kecil nya kompensasi 
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eksekutif bisa akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan dalam 

melakukan tindakan agresivitas pajak. Kompensasinya ini bisa 

membantukan dalam meluruskan kepentingan yang diantara stakeholder 

dan shareholder. Karna, jika pada dasarnya penetapan dari kompensansi 

merupakn earn before incom tax (laba sebelum pajak) yang membuatkan 

para manajer bertindak seolah untuknya keuntungan diri sendiri untuk 

memajukannya laba period yang mendatang ke periode sekarang ini 

supaya bisa mampu menaikkan pajak penghasilan diperiode sekarang. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran ini memperlihatkan variable independen dan 

variabel dependen, baik secara simultan/secara parsial. Berdasarkan penelitian 

ini kerangka pemikirannya bisa di gambarkan pada berikut : 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkannya kerangka Pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Direktur wanita berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di BEI 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di BEI 

H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di 

BEI 

H4 : Direktur wanita, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dari desain penelitian kita dapat melihat seberapa jauh corak dari variabel 

terikat yang di pengaruh dengan variabel-variable tidak terikat serta bisa pula 

kurangi corak pada variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel yang lain tidak 

tercantum dalam desain penelitian(Chandrarin, 2017: 97). Penelitian ini ialah 

penelitian kuantitatif serta mencakup seluruh perihal yang berkorelasi pada objek 

penelitian, dan dikembangan dengan teori- teori serta hipotesis. Penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu mengetahui adanya pengaruh direktur wanita, ukuran 

perusahaan serta ukuran dewan direksi pada agresivitas pajak. Berikut ialah 

gambaran desain penelitian sesuai dengan alur yang dijalankan penulis dari awal 

sampai akhir: 

 

Latar Belakang, 

Identifikasi, dan 

Batasan Masalah 

Rumusan 

Masalah  

Landasan Teori 

Perumusan 

Hipotesis 

Pengumpulan 

Data 

Analisis Data 

Kesimpulan dan 

Saran  

Populasi & 

Sampel 

Pengembangan 

Instrumen 

Pengujian 

Instrumen  
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3.2 Operasional Variabel 

Penelitiannya ini dilakukan  analisa variable yang diteliti. Variable di 

bedakan menjadi dua yaitu variable dependen dan independen. Penelitiannya ini 

mencakup satu variabel independen yaitu direktur wanita, ukuran perusahaan dan 

juga ukuran dewan direksi. Penelitian ini menjadikan agresivitas pajak sebagai 

variabel dependennya. 

 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakannya variable yang dipengaruhkan akibat dari 

adanya variable bebas. Berdasarkan uraian tersebut, Variabel terikat ialah variable 

yang dipengaruhkan atau yang jadi akibat, karna adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2010 hal59). Di dalam penelitian ini agresivitas pajak diproksikan 

pada  Effective Tax Rate yaitu dengan membandingkannya beban pajak dan laba 

sebelum pajak (Richardson, 2012). Rumusan untuk menghitung Effective Tax 

Rate sebagai berikut:  

 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen ialah variable yang menjadi sebabnya perubahan dari 

variabel dependen (Sugiyono, 2013). 
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3.2.2.1 Direktur Wanita  

Direktur wanita membuat partisipasi mereka dalam jajaran dewan direksi 

dalam entitas menjadikan keragaman gender atau gender diversity pada dewan. 

Dalam penelitian ini direktur wanita dapat diukur dengan melihat laporan 

komisaris dan direksi entitas, mengukur variabel ini dengan rumus sebagai berikut 

: 

 

3.2.2.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (firm size) di dalamnya penelitian ini menunjukkan 

dari  logaritma of total assets, karna dinilainya mempunyai tingkatan 

kestabilannya yang lebih baik, jika dibandingkan dengan proksi-proksinya yang 

lain, dan cendrung berkesinambung di antaranya periode (Jogiyanto, 2000: 259). 

Rumusnya sebagai berikut: Size = Log(Total Assets) 

 

3.2.2.3 Ukuran Dewan Direksi 

Ukuran dewan direksinya ialah jumlahnya anggota dewan direksi yang 

berasalnya dari internal maupun eksternalnya perusahaan (Asmoro, 2016). Di 

dalam penelitian ini ukuran dewan direksi di ukur dengan jumlahnya dewan 

direksi yang ada di perusahaan. Rumusannya yang di gunakan mengukurnya 

ukuran dewan direksi ialah: 

Ukuran dewan direksi = Jumlah dewan direksi 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi merupakan wilayahnya generalissasi yang terdiri dari kumpulan 

objek atau subjek dari yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat 

ditarikkan kesimpulannya peneliti(Sugiyono, 2012:80). Populasinya dalam 

penelitian ini ialah perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, dengan 

melakukan pengumpulan data dengan metode data sekunder. Berikut nama-nama 

perusahaan property, real estate and building construction yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia : 

Tabel 3. 1 Daftar Populasi Perusahaan property, real estate and building 

construction 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ACST Acset Indonusa Tbk. 

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

3 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 

4 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 

5 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

7 CITY Natura City Developments Tbk. 

8 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk 

9 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 

10 FORZ Forza Land Indonesia Tbk. 

11 GAMA Aksara Global Development Tbk. 

12 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 

13 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 

14 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk. 

15 JKON Jaya Konstruksi Manggala Prata 

16 KOTA DMS Propertindo Tbk. 

17 MTLA Metropolitan Land Tbk. 

18 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk. 
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19 NZIA Nusantara Almazia Tbk. 

20 PAMG Bima Sakti Pertiwi Tbk. 

21 PBSA Paramita Bangun Sarana Tbk. 

22 POLL Pollux Properti Indonesia Tbk. 

23 PPRO PP Properti Tbk. 

24 PTPP PP (Persero) Tbk. 

25 RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk 

26 TARA Agung Semesta Sejahtera Tbk. 

27 TOPS Totalindo Eka Persada Tbk. 

28 TOTL Total Bangun Persada Tbk. 

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

3.3.2 Sampel Penelitian  

Sampel penelitian merupakn bagiannya jumlahnya dan karakteristiknya 

yang ada pada populasinya tersebut. Teknik dalam pengambilannya sample pada 

penelitian ini di gunakan tekniknya Purposive sampling. Purposive sampling ialah 

teknik pengambilan sample ini dengan menggunakan kriteria yang tertentu. 

karena tidak semua perusahaan property, real estate and building construction di 

bursa efek Indonesia yang digunakn pada penelitian ini. Kriterianya dalam 

pengambilan sample dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan tersebut bergerak dalam sektor property, real estate and 

building construction yang ada di bursa efek Indonesia (BEI) dari tahun 

2015-2019. 

2. Mengeluarkannya laporan keuangan setelah diaudit setiap tahunnya pada 

periode 2015-2019. 

3. Perusahaan tersebut masih terlisting dibursa efek Indonesia (BEI) pada 

period2015-2019.  
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Atas dasar dari kriteria tersebut, maka diperolehlah jumlah sample tahun 2015-

2019 yang digunakannya dalam penelitian ialah 6 sample. Berikut nama -nama 

dari perusahaan property, real estate and building construction yang dijadikan 

sebagai sampel didalam penelitian ini. 

Tabel 3. 2 Daftar Sample Perusahaan property, real estate and building 

construction 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

2 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 

3 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk. 

4 PBSA Paramita Bangun Sarana Tbk. 

5 PPRO PP Properti Tbk. 

6 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis data 

Jenis data penelitian yang digunakannya pada penelitian ini dengan 

menggunakan data kuantitatif yang disusun berdasarkan laporan keuangan 6 

perusahaan property, real estate and building construction yang terdaftar bursa 

efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Variabel yang di gunakan dalam 

penelitian adalah direktur wanita, ukuran perusahaan dan ukuran dewan direksi.  
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3.4.2 Sumber data 

Sumber datanya yang dipakai dalam penelitiannya ini yaitu data sekunder 

yang didapat dari perusahaan yang dapat diunduh di website bursa efek Indonesia 

(www.idx.co.id), dan data yang diperoleh berbentuk angka serta data profil 

perusahaan mengenai jajaran dewan direksi perusahaan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Sekunder yang merupakan perolehan data dari pihak lainnya yang 

secara tidak langsung. Mempunyai hubungan pada penelitiannya 

dilakukan seperti ruang lingkup perusahaan, sejarah perusahaan, stuktur 

organisasi, buku, literatur, artikel dan juga situs internet. 

b. Studi Kepustakaannya (Library Research) ialah pengumpulannya dari data 

atau informasi ini dilakukannya cara membaca dan mempelajarinya lagi 

literatur atau sumber yang berhubungan pada masalah yang di teliti. Studi 

perpustakaan bisa diperolehnya dari data sekunder yaitu literatur-literatur, 

berbagai buku, yang berkaitan pada objeknya yang diteliti dan bertujuan 

mengetahui teori yang mempunyai kaitan pada masalahnya yang diteliti.  

1.  Jurnal data pendukungnya memiliki hubungan dengan penelitian yang 

membahas segala jenis ilmu pendidikan juga penelitiannya yang 

dianggapkan cocok pada topik pendidikan. 

2.  Internet pada saat mencarikan data yang mempunyai hubungan 

dengan topik penelitiannya, yang dipublikasikan diinternet maupun 

yang mempunyai bentuk jurnal ataupun makalah dan karya tulis. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisisnya akan di pakai dalam penelitianya ini adalah teknik 

analisis regresi. Analisis data dianalisiskan menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) untuk mengetahuinya pengaruh 

dantara variabel independen dengan variable dependen. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Teknik analisis nya data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Dalam penelitiannya ini analisis data yang digunakan yaitu teknik statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif yaitu untuk menerangkan karakteristik suatu 

datanya dari sampel yang diteliti. Uji hasil statistik deskriptif menghasilkan tabel 

yang terdapat nama variabel yang diteliti, mean, deviasi standar (standard 

deviation), nilai maksimumnya serta minimum yang kemudian disertai penjelasan 

yang berbentuk narasi mengenai interpretasi isi tabel (Chandrarin, 2017: 139). 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi ini digunakn sebagai cara mengujikan apakah model regresi 

dengan benar memperlihatkan hubungannya yang signifikannya dan representatif. 

Ada empat pengujiannya dalam uji asumsi klasik, tetapi dalam penelitian ini 

menggunakan tiga pengujiannya. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan guna memahami apakah populasi datanya terdistribusi 

normal atau tidak. Suatu model regresi dikatakan baik apabila distribusi datanya 

normal (Siregar, 2017: 142). Adapun cara guna bisa memahami apakah data 
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tersebut berdistribusi normal yaitu dengan uji Kolmogrov-Smirnov dengan 

memasukan nilai residual pada non parametricmempergunakan kriteria: 

a. Bila signifikansinya> 0,05, data berdistibusi normal. 

b. Bilasignifikansinya< 0,05, data tidak berdistribusi normal.  

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut (Dian Indah Sari, 2020) uji multikolonieritas ini mempunyai tujuan 

untuk menguji model regrsi yang ditemukan terdapat korelasi diantara variabel 

bebas (independen). Model regresi seharusnya yang baik itu tidak terjadinya 

korelasi diantara variable independen. Jika pada variabel independen yang saling 

berkolerasinya, maka dari itu variabel-variable ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal ialah variable independen yang pada  nilai korelasinya antara sesame 

dari variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas bisa dilihatnya dari 

nilai tolerance dan juga variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukurkan 

variabilitas variable independen dipilih dan tidak dijelaskannya oleh variabel 

independen lainnya. Maka nilai tolerance rendahnya sama saja dengan nilai VIF 

tinggi (karenaVIF=1/tolerance). Nilai cut off yang umum di pakai untuk 

melihatkan ada nya multikolonieritas ialah Tolerance ≥0. 10 ataupun sama dengan 

nilai VIF ≤ 10. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini memiliki tujuan guna memahami apakah dalam satu model regresi 

memiliki kesamaan atau tidakkesamaan varians antara pengamat satu dengan yang 

lainnya, (Riyanto & Hatmawan, 2020: 140). Metode yang digunakan pada uji ini 

ialah grafik scatterplotr. 



Y =a+ b1x1 + b2x2 + e 
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3.6.3 Uji Linier Berganda 

Uji ini memiliki tujuan guna memahami hubungan antar variabel dependent 

dengan dua ataupun lebih variabel independennya. Uji ini mempunyai 2 (dua) 

bentuk hubungan yaitu secara parsial dan juga secara simultan yang dilakukan 

dalam pengujian, (Siregar, 2017: 405). Adapun rumus regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

   Rumus 3.1  Regresi Linier Berganda 

 

Keterangan : 

Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi 

a = Nilai konstanta 

b = Nilai koefisien regresi 

x₁ = Kesadaran Perpajakan  

x₂ = Kemudahan Penggunaan E-filing  

e = Error. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji t 

Uji-t (t-test) digunakn untuk mengetahui apakah model regresi variable 

independen secara parsial mmepunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, (Priyatno, 2012: 52). Kriteria penilaian uji t adalah : 

a. Jika thitung> ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Jika thitung <ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya bahwa 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan tpada variabel 

dependen. 

Dasar dari pengambilan digunakannya dalam nilai signifikansinya yaitu 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikansi> 0,05, maka H0 diterima Ha ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi <0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

3.6.4.2 Uji F 

Uji F ini di gunakan untuk dapat mengetahuinya apakah variable 

independen secara simultan mempunyai pengarh signifikan terhadap variabel 

dependen, (Priyatno, 2012: 53). Hipotesis pada pengujian ini sebagai berikut : 

Ho = variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y 

Ha = variabel X berpengaruh terhadap variabel Y 

Kriteria dalam penilaian Uji F sebagai berikut : 

a. Jika Fhitung >Ftabel, maka Ho ditolakdan Ha diterima. Dengan artian 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima danHa ditolak. Artinya variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan dari keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan 

nilai signifikansi : 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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3.6.5 Uji R² (Koefisien Determinasi) 

Menurut (Dian Indah Sari, 2020) koefisen determinasi yang intinya 

diuntukkan mengukurkan seberapa jauhkah kemampuannya dari model pada 

menjelaskan variasi dari variabel dependen. NilaiR² terletak diantara0 sampai 

dengan1 (0 ≤ R² ≤ 1). Tujuannya menghitungkan koefisien deteminasi ialah untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Nilai R² yang 

mendekati1 berarti variabelvariabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang di buthkan untuk memperkirakan variasi variabel dependen. 

Sedangkan Nilai R² yang mendekati 0 hal ini berarti kesanggupan variabel-

variable independen di dalamnya menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. 

 

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1 Lokasi Penelitian 

Penelitiannya ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan 

Kepulauan Riau yang beralamatkan di Kompleks Mahkota Raya Blok A No. 11, 

Jalan Raja H. Fisabilillah, Batam Kota, Teluk Tering, Tlk. Tering, Kec. Batam 

Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29456. 

 

3.7.2 Jadwal Penelitian 

Penelitiannya ini dilakukannya mulai dari bulan Oktober 2020 sampai 

dengan Februari 2021. 
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Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian 

Keterangan 
Okt-20 Nov-20 Des-20 Jan-21 Feb-21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Studi 

Perpustakaan 

                    

Penentuan 

Topik 

                    

Penentuan 

Objek 

                    

Penentuan 

Judul 

                    

Pembuatan 

Proposal 

                    

Pengolahan 

Data 

                    

Pembuatan 

Laporan 

Penelitian 

                    

Penyerahan 

Skripsi 

                    

Sumber: Peneliti,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


