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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan(Agency Theory) 

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak 

pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent) 

(Nugraha, 2015). Luayyi (2010) menyebutkan bahwa dalam teori keagenan 

terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer 

untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu 

memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan manajer 

melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik 

ataupun cara yang merugikan banyak pihak.  

Nugraha (2015) berpendapat Teori keagenan muncul ketika ada sebuah 

perjanjian hubungan kerja antara principle yang memiliki wewenang dengan 

agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. 

Menurut Ardyansyah (2014) Manajer (agent) memiliki kewajiban untuk 

memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan 

(principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. 

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai 

sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. 

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat 
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digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu 

dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja 

perusahaan.  

Menurut Nugraha (2015) Namun terkadang manajer tidak melaporkan 

keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan 

untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja 

manajer.Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat 

menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, 

keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi.Asimetris informasi 

terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi 

yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.Terdapat beberapa cara untuk mengontrol 

tindakan agent terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu 

dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan 

rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin 

dilakukan agent. 

 

2.1.2 Teori Biaya Politik(Political Cost Theory) 

  Teori Biaya Politik menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung untuk 

tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akan menjadi 

sorotan pemerintah. Fatharani (2012) menjelaskan berdasarkan dari adanya 

political cost theory yang menyatakan bahwa perusahaan besar tidak dapat 

menggunakan kekuatannya untuk melakukan agresivitas pajak karena perusahaan 

tersebut menjadi sorotan dari pembuat kebijakan.  
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2.1.3 Teori Kekuasaan Politik (Political Power Theory) 

  Teori Kekuasaan Politik menjelaskan bahwa perusahaan besar akan lebih 

agresif untuk melakukan agresivitas pajak agar mencapai penghematan beban 

pajak yang optimal. Fatharani (2012) menjelaskan berdasarkan dari adanya 

political power theory yang menyatakan bahwa perusahaan besar dapat 

menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan proses politik yang dapat 

menguntungkan perusahaan dan mengefisiensikan beban pajak perusahaan.  

2.1.4 Dewan Direksi 

Dewan direksi adalah orang-orang yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas kepengurusan perusahaan dan senantiasa berusaha 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dewan direksi berperan 

memantau perilaku manajemen dan mengelola perusahaan. 

 

2.1.5 Keragaman Gender 

 Istilah gender digunakan untuk menjelaskan karakteristik antara laki-laki 

dan perempuan. Toyyibah (2013) menyebutkan bahwa keragaman gender masih 

terjadi dilevel pemimpin dan eksekutif perusahaan dimana peran perempuan 

dalam jajaran direksi.  

Perempuan didalam dewan direksi adalah salah seorang anggota dewan 

direksi yaitu perempuan yang dipilih untuk memimpin perusahaan yang memiliki 

wewenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan.Isu 

perempuan menduduki peran penting dalam dunia bisnis merupakan fenomena 

yang menarik untuk dikaji. Futurolog John Naisbitt dan Patricia Aburdene, baik 

dalam bukunya Megatrends 2000 maupun Megatrends for Women 
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mengungkapkan bahwa tahun 1990-an adalah dekade kepemimpinan perempuan 

dan abad-21 adalah abadnya kaum perempuan. Kecenderungan yang sama 

sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Sepuluh tahun terakhir beberapa majalah di 

Indonesia memuat topik manajer (eksekutif) perempuan sebagai laporan 

utamanya. Hal ini memicu perdebatan apakah ada pengaruh signifikan gender 

didalam dewan direksi terhadap keputusan yang dibuat akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan secara keseluruhan.  

Betz (2009) penelitian awal tentang keragaman gender menemukan bahwa 

direksi perempuan lebih menghindari risiko dibandingkan dengan direksi laki-laki 

dalam hal pelaporan perusahaan dan masalah keuangan. Peni dan Vahamaa (2010) 

menemukan bahwa perusahaan dengan direksi perempuan mengadopsi lebih 

konservatif, menghindari risiko gaya pelaporan keuangan.Boussaidi dan Hamed 

(2015) juga menyatakan bahwa presentase perempuan didalam dewan 

berpengaruh terhadap tindakan untuk mengurangi agresivitas pajak perusahaan. 

Perempuan didalam direksi perusahaan mempunyai perilaku berbeda 

dalam hal kehadiran, dimana perempuan cenderung untuk tidak menghadapi 

masalah kehadiran dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan cenderung 

dipilih perusahaan sebagai anggota dewan untuk meningkatkan perilaku anggota 

direksi dalam hal kehadiran, yang mengarah pada meningkatnya board 

independence dan keefektifan perusahaan (Adams dan Ferreira, 2009). Perempuan 

sebagai anggota dewan direksi juga dikaitkan dengan fungsi pengawasan, tugas-

tugas pengawasan cenderung lebih dilaksanakan pada perusahaan yang 

mempunyai anggota direksi perempuan. 

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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 Perempuan dan laki-laki memiliki gaya kepemimpinan dan kebijakan yang 

berbeda. Menurut Alvares dan McCafery (2010) ada hubungan yang signifikan 

antara perempuan dan laki-laki terhadap kebijakan masalah pajak. Hal ini memicu 

perdebatan apakah ada pengaruh signifikan gender dalam dewan direksi terhadap 

keputusan yang dibuat akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

 Board diversity dapat diartikan sebagai keberagaman struktur atau 

komposisi dari suatu dewan direksi.Komposisi yang dimaksud adalah hal-hal 

yang berkaitan dengan individu yang terlibat didalamnya yang berbeda satu 

samalain seperti perbedaan budaya yang meliputi gender, ras, etnis dan umur. 

Board diversity dipercaya dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Keragaman gender yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini 

adalah bagaimana peran dan keberadaan perempuan dalam dewan dapat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan.  

Penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013) menyatakan bahwa keragaman 

gender dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Wanita mempunyai 

kecenderungan yang tinggi untuk melakukan pemenuhan membayar pajak 

sedangkan laki-laki lebih cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. 

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, 

semakin besar laba bersih maka perusahaan dianggap semakin besar. Dewi dan 

Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat 
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mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil 

berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset 

mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar 

ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. 

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada 

untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dari setiap transaksi. 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan 

diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai 

dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat 

menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar 

aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. 

Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan 

tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.   

Selain itu Marfu’ah (2015) berpendapat bahwa perusahaan yang 

beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan 

agresivitas pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi 

lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang 

ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih 

rendah dibandingkan negara lainnya.  

Fatharani (2012) menjelaskan berdasarkan dari adanya political power 

theory yang menyatakan bahwa perusahaan besar dapat menggunakan sumber 

dayanya untuk memanfaatkan proses politik yang dapat menguntungkan 

perusahaan dan mengefisienkan beban pajak perusahaan dan juga adanya political 
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cost theory yang menyatakan bahwa perusahaan besar tidak dapat menggunakan 

kekuatannya untuk melakukan perencanaan pajak karena perusahaan tersebut 

menjadi sorotan dari pembuat kebijakan. 

 

2.1.7  Pajak 

 Pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari 

sector partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan 

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro:2011). 

 Adapun ciri-ciri dari pengertian pajak yaitu : (1) Pajak dipungut 

berdasarkan undang-undang (2) Pajak dapat dipaksakan (3) diperuntukkan bagi 

keperluan pembiayaan umum pemerintah (4) Tidak dapat ditunjukkannya 

kontraprestasi secara langsung (5) Berfungsi sebagai budgetair yaitu untuk 

mengisi pendapatan atau kas Negara dan regulerend yaitu untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial 

untuk mencapai tujuan tertentu (Rochmat Soemitro, 2011). 

 

2.1.8  Fungsi Pajak 

 Fungsi pajak adalah sebagai kegunaan pokok dan manfaat pokok. Sebagai 

alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan 

manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu Negara berharap 

kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai 

salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara (John Hutagaol, 2007). 
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 Selain itu, fungsi pajak antara lain : (1) Fungsi Budgetair yang merupakan 

fungsi utama pajak, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana 

secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan 

Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penerimaan Negara Indonesia sebagian 

besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan 

berarti harus semaksimal mungkin. Tetapi pengumpulan dana dari pajak 

diharapkan seoptimal mungkin. Dengan demikian, maka jumlah pajak yang 

memang seharusnya diterima kas Negara benar-benar masuk semua dan tidak ada 

yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak (2) Fungsi Regulerend 

disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah 

untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk 

kegunaan kas Negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk 

ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan 

dan kekayaan dalam sektor swasta (John Hutagaol: 2007). 

2.1.9 Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi 

yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli 

pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan 

ini menjadi perhatian publik karena tindakan ini tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat dan juga dapat merugikan negara. Balakrishnan (2011) menyatakan 

bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang 
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lebih rendah. Agresivitas pajak dapat memberi keuntungan seperti adanya 

penghematan pajak untuk aktivitas investasi perusahaan. 

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. 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. 

Dalam prakteknya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah 

tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kendala dalam pemungutan pajak 

menyebabkan pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak dapat dilakukan secara 

optimal yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kerugian bagi pendapatan 

Negara dalam sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup besar. 

Menurut Frank (2009) tindakan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal 

(tax avoidance) maupun illegal (tax evasion) disebut dengan agresivitas pajak 

perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar 

hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan 

tersebut dianggap semakin agresif.  
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Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran 

atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik semakin besar atau 

penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi perusahaan 

yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan 

perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga 

saham perusahaan akibat pemegang saham lainnyamengetahui tindakan 

agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Bagi pemerintah, 

tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara 

dalam sektor pajak.  

 

2.2 Pandangan Islam 

Pembayaran pajak di Indonesia adalah untuk membiayai pembangunan 

dalam sektor pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pegawai 

dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar pajak dengan 

motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan Negara akan 

meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula. Apabila 

pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi hak-hak warga 

Negara maka mereka wajib pula melaksanakan kewajibannya yaitu patuh dan 

membantu pemerintah. Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 59 yang 

berbunyi: 
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu.Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-nisa:59). 

  Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan untuk taat kepada 

Nya dan rasul Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang 

sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat 

kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang 

kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa. Dalam hal kehidupan didunia yaitu 

taat pada pemimpin antara lain taat pada aturan pemerintah dalam hal perpajakan 

yaitu membayar pajak. 

 

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh Allah Maha 

Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29). 
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Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia 

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau 

perdagangan dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil keuntungan 

hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam. 

Menurut Khalifah Umar, Perempuan yang berpendidikan tinggi dan 

mempunyai jabatan pada pekerjaannya bukan untuk menyaingi para lelaki, tetapi 

untuk membangun generasi bangsa dan ikut serta dalam menaati peraturan.  

Perempuan biasanya lebih taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan 

dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan sebagai umat islam mempunyai 

kesadaran yang tinggi dalam melakukan pemenuhan kewajibannya. Salah satu 

kewajibannya dalam hal perpajakan yaitu Perempuan mempunyai kecenderungan 

yang lebih tinggi untukmelakukan pemenuhan membayar pajak. Perempuan juga 

akan lebih takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Salah satunya yaitu 

kecurangan dalam membayar pajak. Sehingga perempuan akan senantiasa 

melakukan pemenuhan membayar pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah.  

2.3 Penelitian terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh gender didalam dewan direksi dan ukuran 

perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, ini 

merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya (Reflikasi) yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil penelitian 

1. Grant 

Richardson,

Grantley 

Taylor, 

Roman 

Lanis (2016) 

The women on 

the board of 

directors and 

corporate tax 

aggressiveness 

Y = Agresivitas 

Pajak 

X1 = Wanita 

Pada Dewan 

Direksi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kehadiran wanita atau 

gender didalam 

dewan direksi 

perusahaan dapat 

mengurangi 

agresivitas pajak. 

2. Setia Eka 

Winasis 

(2016) 

Pengaruh 

Gender 

Diversity 

Eksekutif 

Terhadap Nilai 

Perusahaan : 

Tax Avoidance 

sebagai 

Variabel 

Intervening 

Y = Nilai 

Perusahaan 

X1 = Gender 

Diversity 

Eksekutif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

gender diversity 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan 

terhadap tax 

avoidance dan gender 

diversity mempunyai 

pengaruh negatif  

signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

3. Dyah Retno 

Indeswari 

(2013) 

Pengaruh 

Board Diversity 

dan 

Kompensasi 

Dewan Direksi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

(2013) 

Y = Nilai 

Perusahaan 

X1 = Board 

Diversity 

X2 

=Kompensasi 

Dewan Direksi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Board Diversity 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

Terhadap Niali 

Perusahaan. 

Kompensasi Dewan 

Direksi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Nilai 

perusahaan.  

4. Sandro 

Armas 

(2016) 

Pengaruh 

Diversitas 

Gender, 

Remunerasi 

Direksi dan 

Struktur 

Y = Kinerja 

Perusahaan 

X1 = Diversitas 

Gender 

X2 = 

Remunerasi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Diversitas Gender, 

Remunerasi Direksi 

dan Struktur 

Kepemilikan 
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Kepemilikan 

Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

Direksi 

X3 = Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan.  

5. Teguh Muji 

Waluyo, 

Yessi Mutia 

Basri dan 

Rusli (2016) 

Pengaruh 

Return on 

Asset,Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal dan 

Kepemilikan 

Institusi 

Terhadap  

Penghindaran 

Pajak 

Y = 

Penghindaran 

Pajak 

X1 = Return on 

Asset 

X2 = Leverage 

X3 = Ukuran 

Perusahaan 

X4 = 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

X5 = 

Kepemilikan 

Institusi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ROA, Leverage dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

Sedangkan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal dan 

Kepemilikan Institusi 

tidak berpengaruh 

terhadap 

penghindaran pajak. 

6. Dewi 

Nawang 

Gemilang 

(2016) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Capital 

Intensity 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan 

Y = Agresivitas 

Pajak 

X1 = Likuiditas 

X2 = Leverage 

X3 = 

Profitabilitas 

X4 = Ukuran 

Perusahaan 

X5 = Capital 

Intensity 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Profitabilitas dan  

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan. 

Sedangkan likuiditas, 

leverage, dan capital 

intensity tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan. 
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(H1) 

 

(H2) 

7. I Gede 

Hendy 

Darmawan 

dan I Made 

Sukartha 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, ROA 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Agresivitas 

pajak. 

Y = Agresivitas 

Pajak 

X1 = 

Corporate 

Governance  

X2 = Leverage 

X3 = ROA 

X4 = Ukuran 

Perusahaan 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Corporate 

Governance, ROA 

dan Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

Terhadap Agresivitas 

Pajak. Sedangkan 

Leveragetidak 

berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak.  

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

    Berdasarkan konsep-konsep teori yang dijelaskan diatas, peneliti 

menggambarkan hubungan antara gender didalam dewan direksi dan ukuran 

perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan. Agar penelitian ini dapat 

ditelaah secara cepat dan tepat, tentunya dibutuhkan kerangka pemikiran yang 

menjadi dasar model penelitian ini. 

Gambar2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

    

    

 

Gender Didalam 

Dewan Direksi 

(X1) 

 

Agresivitas Pajak 

 (Y) 
Ukuran 

Perusahaan  

(X2) 

(H3) 
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Parsial  = 

Simultan  =     

2.5 Pengembangan Hipotesis  

  Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar. Selain itu hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan 

diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan Latar 

belakang masalah dan rumusan masalah maka dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Gender didalam Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak. 

Pimpinan didalam perusahaan (termasuk didalamnya dewan direksi) 

sebagai pihak pengambil kebijakan dan keputusan memiliki karakter yang 

berbeda-beda. Adanya kehadiran perempuan dalam manajemen perusahaan dapat 

menghindari proyek yang terlalu beresiko karena perempuan umumnya lebih 

menghindari resiko dibandingkan laki-laki. 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. 

Keragaman gender pada dewan direksi dalam perusahaan-perusahaan 

besar semakin berkembang ditandai dengan adanya lebih banyak jumlah 

perempuan yang berperan didalam perusahaan (Kartikarini, Nurrahmah&Siti 

Mutmainah, 2013). Penelitian yang telah dilakukan oleh Grant Richardson, 

Grantley Taylor dan Roman Lanis (2016) menunjukkan hasil penelitian yaitu 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ARJ-09-2014-0079
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kehadiran perempuan didalam dewan direksi dapat mengurangi tindakan 

agresivitas pajak. Perusahaan alangkah tepatnya bila metempatkan perempuan 

didalam dewan direksinya. Terkadang perusahaan hanya menempatkan laki-laki 

saja didewan direksi, tetapi ada juga sebagian perusahaan yang menempatkan 

perempuan didireksinya. Menurut Alvares dan McCafery (2010) ada hubungan 

yang signifikan antara perempuan dan laki-laki terhadap kebijakan masalah pajak. 

Perempuan mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untukmelakukan 

pemenuhan membayar pajak sedangkan laki-laki lebih cenderung melakukan 

tindakan agresivitas pajak. 

Upaya untuk mengurangi agresivitas 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. Berdasarkan penjelasan 

diatas maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H0: Gender didalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas  

pajak. 

H1: Gender didalam dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Hasibuan (2009) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 

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

total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar 

perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. 
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Perusahaan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk perencanaan 

pajak dengan mempraktikan akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR 

perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Aset yang dimiliki perusahaan 

berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka 

semakin besar pula perusahaan tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan 

mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang diterima 

perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang seiring dengan 

penyusutan tersebut. Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa semakin besar 

sebuah perusahaan maka akan semakin rendah ETR yangdimiliki perusahaan 

tersebut. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil ETR, 

dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak karena semakin kecil ETR 

disebabakan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba 

sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Agresivitas pajak dapat terjadi karena 

perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak 

dengan tujuan menurunkan ETR, sesuai dengan penelitian Rodriguez dan Arias 

(2012). Berdasarkan penjelasan diatas maka Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H0:Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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3. Pengaruh Gender didalam dewan direksi dan Ukuran Perusahaan Secara 

Simultan Terhadap Agresivitas Pajak 

Semakin besar diversitas genderdidalam dewan direksi akan memberikan 

opini dan alternatif penyelesaian masalah yang semakin beragam, karena adanya 

perspektif yang heterogen dari individu anggota dewan (Carter et al, 2011). 

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor secara bersamaan. 

Faktor tersebut diantaranya gender didalam dewan direksi dan ukuran perusahaan. 

Salah satu upaya untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak adalah 

dengan menempatkan perempuan didalam dewan direksi perusahaan tersebut. 

Betz (2009) penelitian awal tentang keragaman gender menemukan bahwa direksi 

perempuan lebih menghindari risiko dibandingkan dengan direksi laki-laki dalam 

hal pelaporan perusahaan dan masalah keuangan. Peni dan Vahamaa (2010) 

menemukan bahwa perusahaan dengan dengan direksi perempuan mengadopsi 

lebih konservatif, menghindari risiko gaya pelaporan keuangan. Boussaidi dan 

Hamed (2015) juga menyatakan bahwa presentase perempuan dalam dewan 

berpengaruh terhadap tindakan untuk mengurangi agresivitas pajak perusahaan. 

Dalam melakukan tax planning untuk upaya menekan beban pajak 

seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk 

mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban 

penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset 

tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.  

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ARJ-09-2014-0079
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ARJ-09-2014-0079


 31 

Ukuran Perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan 

berdasarkan jumlah asset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat 

kestabilan yang cukup berkesinambungan (Maria dan Kurniasih, 2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H0:Gender didalam Dewan Direksi dan Ukuran perusahaan secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

H3: Gender didalam Dewan Direksi dan Ukuran perusahaan secara 

simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


