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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan memiliki dewan direksi sebagai pimpinannya. Dewan direksi 

berperan memantau perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan. Boussaidi 

dan Hamed (2015) menyatakan bahwa persentase perempuan dalam dewan 

berpengaruh terhadap tindakan untuk mengurangi agresivitas pajak perusahaan. 

Beberapa perusahaan sudah ada yang memberikan kepercayaan kepada 

perempuan sebagai anggota dewan direksi. Biasanya, anggota dewan yang 

perempuan memiliki pertanyaan yang lebih detail dalam beberapa kasus dan rasa 

ingin tahu yang lebih besar. Saat ini, ada satu daerah dimana diskriminasi 

tampaknya terus menjadi topik pembicaraan didunia bisnis yaitu perwakilan 

perempuan didewan perusahaan. Beberapa perusahaan memberikan kesempatan 

kepada perempuan untuk bisa mengembangkan prestasi dan kinerjanya yang lebih 

baik didalam perusahaan. 

Dimasa yang akan datang program women on the board mungkin akan 

difokuskan pada pemberian pelatihan untuk memperkuat kemampuan para 

perempuan untuk mencapai posisi puncak sebagai anggota direksi serta 

meningkatkan aktivitas sebuah perusahaan agar memperoleh manfaat lebih 

dengan adanya kesetaraan gender. Toyyibah (2013) menyebutkan bahwa 

keragaman gender masih terjadi dilevel pemimpin dan eksekutif perusahaan 

dimana peran perempuan dalam jajaran direksi. 
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Di Indonesia sendiri terdapat banyak perusahaan yang beroperasi yang 

akan menguntungkan pemerintah dalam sektor perpajakan. Tujuan utama dari 

perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan untuk mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya untuk mensejahterakan pemilik perusahaan atau para 

pemegang saham.Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi 

laba perusahaan, sehingga tidak ada perusahaan yang secara sukarela mau 

membayar pajak. Sektor pajak bisa dikatakan sebagai salah satu tulang punggung 

dalam perekonomian suatu Negara. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah pajak 

yang bisa dipungut dari wajib pajak disuatu Negara. Pemungutan pajak dapat 

dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, dalam kasus ini perusahaan. 

Dalam hal perpajakan menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih 

patuh dalam keputusan pajak pelaporan dari pada laki-laki. Balakrishnan (2011) 

menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan 

transparansi yang lebih rendah. Agresivitas pajak dapat memberi keuntungan 

seperti adanya penghematan pajak untuk aktivitas investasi perusahaan. Oleh 

karena itu, masuk akal untuk mengharapkan bahwa kehadiran perempuan di 

dewan direksi secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. 

Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang 

menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan 

pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari 

perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin 

karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi 

pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena agresivitas pajak di Indonesia dapat 

dilihat dari rasio pajak Negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan 

pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak 

suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. 

Dewan direksi di Indonesia mayoritas diisi oleh laki-laki. Setengah tenaga 

kerja di Indonesia adalah perempuan, namun menurut laporan McKinsey hanya 

enam persen yang duduk menjadi anggota direksi (www.wordlbank.org). Padahal 

penelitian yang dilakukan Boussaidi dan Hamed (2015) menyatakan bahwa 

perempuan memainkan peranan penting dalam aspek hukum dan lebih khusus 

dalam masalah pajak. Survey oleh Accenture (2013) terhadap 4.100 perusahaan 

menengah sampai besar di 32 negara menyatakan bahwa 71% responden 

memperkirakan bahwa ditahun 2020 posisi perempuan didalam dewan direksi 

akan meningkat.  

Penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013) menyatakan bahwa keragaman 

gender dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Perempuan mempunyai 

kecenderungan yang tinggi untuk melakukan pemenuhan membayar pajak 

sedangkan laki-laki lebih cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Salah 

satu faktornya adalah reaksi terhadap resiko, laki-laki dan perempuan berbeda 

dalam reaksi emosional dalam situasi yang tidak pasti. 

Dalam penelitian Nathania (2014) menunjukkan bahwa dewan direksi 

yang heterogen akan mampu untuk membuat keputusan berdasarkan evaluasi dari 

berbagai alternatif dibandingkan dengan dewan direksi yang lebih homogen. 

Dewan direksi perempuan memiliki pengalaman yang lebih baik atas segmen 

http://www.wordlbank.org/
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pasar perusahaan dibandingkan dengan laki-laki dan hal ini dapat 

mengembangkan kualitas dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. 

Boussaidi dan Hamed (2015) juga menyatakan bahwa persentase wanita dalam 

dewan berpengaruh terhadap tindakan untuk mengurangi agresivitas pajak 

perusahaan. 

Tabel 1.1 

Data Perusahaan Yang memiliki Gender Didalam Dewan Direksi 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 

TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 ADES - - - - - 

2 DLTA - - - - - 

3 GGRM √ - - √ √ 

4 HMSP √ - - - √ 

5 ICBP √ √ √ √ √ 

6 INAF - - - - - 

7 INDF √ √ √ √ √ 

8 KAEF - - - √ √ 

9 KLBF √ √ √ √ √ 

10 MBTO - - - - - 

11 MLBI - - - - - 

12 MYOR - - - - - 

13 TSPC √ √ √ √ √ 

14 ULTJ - - - - - 

15 UNVR √ √ √ √ √ 

Sumber : www.idx.co.id 

Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2012 perusahaan yang memiliki gender 

didalam dewan direksi ada 7 perusahaan dengan persentase 9,3%, pada tahun 

2013 perusahaan yang memiliki gender didalam dewan direksi ada 5 perusahaan 

dengan persentase 6,7%, pada tahun 2014 perusahaan yang memiliki gender 

didalam dewan direksi ada 5 perusahaan dengan persentase 6,7%, pada tahun 

2015 perusahaan yang memiliki gender didalam dewan direksi ada 7 perusahaan 
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dengan persentase 9,3%, pada tahun 2016 perusahaan yang memiliki gender 

didalam dewan direksi ada 8 perusahaan dengan persentase 10,7%. Dari 15 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, yang memiliki gender 

didalam dewan direksi sebanyak 8 perusahaan dengan persentase sebesar 43%. 

Pemilihan objek penelitian di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi karena dibandingkan dengan sektor aneka industri dan sektor 

industri dasar kimia, sektor industri barang konsumsi memiliki data yang lebih 

lengkap selama lima tahun berturut-turut mengenai variabel yang dibutuhkan 

didalam penelitian ini dan memiliki lebih banyak gender didalam dewan 

direksinya yaitu ada 8 perusahaan dengan persentase sebesar 43%.  

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi memiliki 

banyak gender didalam dewan direksinya selama lima tahun berturut-turut dan 

jarang sekali berganti dewan direksi. Tetapi, sektor aneka industri dan sektor 

industri dasar kimia hanya sedikit memiliki gender didalam dewan direksinya, 

apalagi tidak sampai lima tahun berturut-turut. Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi akan selalu berkembang karena produk yang dihasilkan 

merupakan produk yang akan selalu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.  

Adanya gender didalam dewan direksi salah satu contohnya pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yaitu PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk yang bergerak di Sektor Industri Barang Konsumsi. PT Indofood 

CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) memiliki satu orang direksi perempuan 

didalamnya yaitu Ibu Werianty Setiawan selama periode 2012-2016. Nilai ETR 

pada tahun 2012 adalah 0,246; pada tahun 2013 adalah 0,247; pada tahun 2014 
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adalah 0,253; pada tahun 2015 adalah 0,271; pada tahun 2016 adalah 0,272. Dari 

ETR bisa dilihat bahwa dengan adanya direksi perempuan dapat mengurangi 

tindakan agresivitas pajak.Dari tahun 2012-2016 terjadi kenaikan ETR, jadi 

semakin tinggi pendapatan sebelum pajak, maka semakin tinggi juga beban pajak 

penghasilannya. 

Dibandingkan dengan PT. Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang dewan 

direksinya terdiri dari laki-laki, Nilai ETR pada tahun 2012 adalah 0,258; pada 

tahun 2013 adalah 0,245; pada tahun 2014 adalah 0,241; pada tahun 2015 adalah 

0,232; pada tahun 2016 adalah 0,222. Dari ETR bisa dilihat bahwa dengan adanya 

direksi yang terdiri dari semuanya laki-laki tidak mengurangi tindakan agresivitas 

pajak. Dibuktikan dengan Nilai ETR nya setiap tahun semakin menurun. 

Agresivitas pajak dapat memberi keuntungan seperti adanya penghematan 

pajak untuk aktivitas investasi perusahaan. Dewan direksi perempuan memainkan 

peranan penting dalam aspek hukum dan lebih khusus dalam masalah pajak. 

Baldry (2007) dalam hal perpajakan menunjukkan bahwa perempuan cenderung 

lebih patuh dalam keputusan pajak pelaporan dari pada laki-laki. 

Ruegger dan Raja (2009) menemukan bahwa dalam kebanyakan kasus, 

keragaman gender yang signifikan dalam menjelaskan perubahan sikap dalam 

etika pajak. Hal ini memicu perdebatan apakah ada pengaruh signifikan gender 

dalam dewan direksi terhadap keputusan yang dibuat akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan secara keseluruhan.  

Faktor lain yang mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah Ukuran 

Perusahaan. Hanum dan Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ARJ-09-2014-0079
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ARJ-09-2014-0079
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lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga laba yang semakin 

besar akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga. Fenomena 

dalam penelitian ini, semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan 

akanmelakukan agresivitas pajak untuk upaya menekan beban pajak seminimal 

mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi 

penghasilan kena pajak. 

Suyanto dan Supramono (2012) Ukuran perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba, semakin besar laba bersih maka perusahaan 

dianggap semakin besar. Minnick dan Noga (2010) berpendapat semakin besar 

ukuran perusahaan yang melakukan perencanaan pajak akan mendapat pandangan 

negatif dan meningkatkan risiko political cost sehingga perusahaan menjadi 

enggan untuk mengatur pajaknya. 

Perusahaaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki 

sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih 

kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam 

perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan 

dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala 

kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan 

kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). 

Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan 

semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Ukuran 

perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. 
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Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset total yang dimiliki 

perusahaan.  

Penelitian mengenai Agresivitas Pajak telah dilakukan oleh Grant 

Richardson, Grantley Taylor, Roman Lanis (2016). Variabel Terikat (dependent 

variable) pada penelitiannya adalah Agresivitas pajak.Sedangkan Variabel Bebas 

(independent variable) pada penelitiannya adalah kehadiran wanita didewan 

direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran wanita atau gender 

didalam dewan direksi perusahaan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak 

pada perusahaan. Penelitian yang juga dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan 

dan I Made Sukartha (2014) menemukan pengaruh positif antara ukuran 

perusahaan dengan agresivitas pajak perusahaan. 

Penelitian ini berusaha untuk menemukan bukti empiris mengenai 

Pengaruh Gender Didalam Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Agresivitas Pajak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu 

diantaranya meneliti lebih spesifik mengenai keberadaan gender didalam dewan 

direksi dan ukuran perusahaan serta bagaimana hubungannya dengan agresivitas 

pajak pada perusahaan. Selanjutnya yaitu rentang waktu penelitian tahun 2012-

2016. 

Dari latar belakang tersebut alangkah tepatnya bila ditempatkan 

perempuan didalam dewan direksi pada perusahaan. Terkadang perusahaan hanya 

menempatkan laki-laki saja didewan direksi, tetapi ada juga sebagian perusahaan 

yang menempatkan perempuan didireksinya. Upaya untuk mengurangi agresivitas 
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pajak merupakan upaya yang harus dilakukan perusahaan dengan tidak melanggar 

peraturan perpajakan yang telah ada. Salah satu upayanya yaitu dengan 

menempatkan perempuan sebagai salah satu anggota didalam dewan direksi 

perusahaan tersebut. Upaya selanjutnya yaitu meneliti ukuran perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu fenomena ini mendorong keinginan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian ini dengan judul: “Pengaruh Gender Didalam Dewan Direksi dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di 

BEI Periode 2012-2016)”. 

1.2 Rumusan Masalah      

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti bermaksud untuk meneliti tentang Pengaruh Gender Didalam Dewan 

Direksi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Gender Didalam Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Agresivitas 

Pajak? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak? 

3. Apakah Gender Didalam Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan Secara 

Simultan Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh gender didalam dewan direksi 

terhadap agresivitas pajak. 
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2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

agresivitas pajak. 

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh gender didalam dewan direksi dan 

ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti 

dan penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi peneliti yang merupakan 

jawaban atas permasalahan yang ingin ketahui dan menjadi tambahan 

pengetahuan. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk mengetahui pengaruh keberadaan keragaman gender dalam 

keanggotaan dewan direksi terhadap agresivitas pajak, sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagiperusahaan terkait dengan penetapan proporsi anggota 

dewan direksidan ukuran perusahaan dalam mengantisipasi agresivitas pajak pada 

perusahaan. 

3. Bagi penelitian lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bahan referensi dan 

acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk melaksanakan penelitian dan 

pembahasan terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 
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BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan       

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan 

bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini penulis 

menelaah literatur serta penelitian terdahulu kemudian membentuk 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari data 

yang diteliti danpenelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di 

Bab I. 

DAFTAR PUSTAKA 


