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BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Agresivitas Pajak

Potensi  perpajakan di  Indonesia  sangat tinggi, karena  Indonesia

memiliki 265 juta penduduk, dan sebanyak 179,13 juta penduduk sedang dalam

masa produktif (Badan Pusat Statistik, 2018). Penduduk yang terdaftar sebagai

pembayar pajak dan membayar pajak secara reguler hanya sebanyak 39,2 juta

penduduk (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Tingkat angka pembayar pajak yang sangat rendah dibandingkan dengan

populasi penduduk yang sedang dalam masa produktif memberikan pengaruh

buruk bagi negara. Penyebab utama dari rendahnya angka pembayar pajak ini

adalah penghindaran pajak yang sudah diterapkan secara meluas, khususnya bagi

perusahaan-perusahaan besar di Indonesia (Said, 2017).

Rahimipour (2017) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dan

penyeludupan pajak sama-sama merupakan perilaku pengurangan pajak, tetapi

secara konseptual adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan konseptual pada kedua

hal ini terletak pada legitimasi hukumnya. Penyeludupan pajak berarti melanggar

hukum terjadi ketika pembayar pajak tidak melaporkan penghasilan kena pajak

atau menghindari kewajiban pajak melalui berbagai cara seperti laporan

pendapatan yang lebih rendah, laporan deduksi   yang   berlebihan,   pernyataan

palsu, sehingga termasuk dalam tindakan illegal yang dapat menyebabkan

hukuman pidana.

Kehadiran dewan direksi wanita merujuk pada setidaknya ada satu

direktur wanita dalam dewan direksi. Saran-saran bersifat menganjurkan
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kebijakan dan hasil yang kurang berisiko datang dari direktur wanita karena

perilaku penghindaran risiko wanita lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki

(Oyenike, Olayinka, & Emeni, 2016). Sikap terhadap risiko dan perilaku terkait

risiko dalam perbedaan gender telah sejak lama dipelajari dalam literatur ekonomi

dan psikologi. Sebagian besar penelitian setuju dengan gagasan bahwa perempuan

lebih menolak risiko dibandingkan laki-laki dalam populasi umum. Mies (2014)

menjelaskankan dua perbedaan utama pada pria dan wanita. Perbedaan pertama

antara pria dan perilaku wanita dalam ruang rapat dapat dikenali dan dinetralisasi

untuk merepresentasikan harapan bahwa wanita dapat berkontribusi atau tidak

sebagai salah satu wanita yang berada dalam jajaran dewan direksi. Perbedaan

kedua, permasalahan tentang gender lenyap karena pengertian dari proses dan

pemupukan harapan pada wanita. Wanita kemudian dipertimbangkan sebagai

jajaran dewan direksi bukan karena kualitas feminimitas mereka, melainkan

diakui karena kompetensi unik yang mereka miliki.

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai seberapa berpengaruhnya kehadiran

direksi wanita telah diteliti oleh para peneliti dengan variabel-variabel  berbeda.

Francis et al. (2014), Rahimipour (2017), Lanis dan Richardson (2011), Kerr,

Price, dan Roman (2016), Lanis, Richardson, dan Taylor (2017), Lestari dan

Wardhani (2015) dan Zemzem dan Ftouhi (2013) meneliti tentang dampak

diversivitas dewan direksi pada agresivitas pajak serta tambahan beberapa

variabel independen yang berbeda-beda di setiap penelitian.
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Kerr et al. (2016) dan Lanis et al. (2017) meneliti variabel direktur

wanita, direktur independen, kualitas audit, leverage, return on assets, dan ukuran

perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) dan Richardson, Taylor, dan Lanis

(2013) meneliti variabel leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan.

Armstrong, Blouin, dan Larcker (2012) dan Rahimipour (2017) meneliti variabel

return on assets dan ukuran perusahaan. Lanis dan Richardson (2011), Francis et

al. (2014), Lanis dan Richardson (2012), Rahimipour (2017), dan Allen, Francis,

Wu, dan Zhao (2016) meneliti variabel direktur wanita. Ahmed dan Khaoula

(2013), Khaoula dan Ali (2012), dan Mulyadi dan Anwar (2015) meneliti variabel

direktur independen. Richardson et al. (2013), Evertsson (2016), dan Gaaya,

Lakhal, dan Lakhal (2017) meneliti variabel kualitas audit.

Francis et al. (2014) meneliti tentang pengaruh   dari   gender   para

eksekutif   pada   pajak   agresif   dengan memfokuskan pada agresivitas pajak

yang lebih mungkin dipengaruhi oleh manajemen puncak dengan memasukan

variabel transisi CFO wanita ke CFO pria, good governance, risk measurement,

dan eksekutif pria arogan sebagai independen yang mempengaruhi agresivitas

pajak sebagai dependen.c

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh transisi CFO pria ke CFO wanita, good

governance, risk measurement, dan eksekutif pria arogan terhadap agresivitas

pajak,  sumber: Francis et al. (2014).

Transisi CFO pria ke CFO
wanita
Good governance
Risk measurement
Eksekutif pria arogan

Agresivitas Pajak
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Representasi wanita
dalam BOD

Agresivitas Pajak

Rahimipour (2017) meneliti pengaruh representasi direksi wanita

terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan memasukan

representasi dan partisipasi direksi wanita sebagai variabel independen.

Agresivitas pajak merupakan variabel dependen.

Rahimipour (2017) meneliti pengaruh representasi direksi wanita

terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan memasukan

representasi dan partisipasi direksi wanita sebagai variabel independen.

Agresivitas pajak merupakan variabel dependen.

Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh representasi direksi wanita terhadap

agresivitas pajak, sumber: Rahimipour (2017).

Lanis dan Richardson (2011) pada penelitiannya melakukan uji dampak

komposisi jajaran dewan direksi pada agresivitas pajak entitas. Lanis dan

Richardson (2011) menempatkan direktur non-karyawan, direktur independen,

dan direktur non-independen menjadi variabel independen, serta agresivitas pajak

entitas menjadi variabel dependen.

Gambar 2.3 Model penelitian pengaruh direktur non-karyawan, direktur

independen, dan direktur non-independen pada agresivitas pajak, sumber: Lanis

dan Richardson (2011).

Direktur non-karyawan
Direktur independen
Direktur non-independen

Agresivitas Pajak
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Studi oleh Richardson et al. (2013) dilakukan dalam rangka  menguji

pengaruh dari perbedaan gender dalam jajaran dewan pada agresivitas pajak

entitas. Richardson et al. (2013) melakukan pengukuran pada proporsi direktur

wanita dalam jajaran dewan direksi menjadi variabel independen yang memberi

dampak pada agresivitas pajak.

Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh proporsi direktur wanita terhadap

agresivitas  pajak,  sumber: Richardson et al. (2013)

Kerr et al. (2016) melakukan studi ulang untuk mengukur pengaruh

wanita dalam jajaran direksi dengan variable yang lebih dimodifikasi. Kerr et al.

(2016) melakukan uji pengaruh direksi wanita terhadap agresivitas pajak di

Australia dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen dan proporsi wanita

dalam jajaran direksi yang dibagi menjadi dua, yaitu menjadi satu-satunya wanita

dalam  jajaran  direksi  dan  adanya  lebih  dari  satu  wanita  dalam  jajaran

direksi.

Gambar 2.5 Model penelitian pengaruh satu wanita dalam jajaran dewan direksi

dan lebih dari satu wanita dalam BOD terhadap agresivitas pajak, sumber: Kerr et

al. (2016).

Proporsi direktur wanita Agresivitas Pajak

Satu wanita dalam BOD
Lebih dari satu wanita dalam BOD Agresivitas Pajak
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Variabel independen pada penelitian adalah direksi wanita. Keragaman

gender dewan direksi telah menjadi perhatian besar dari pihak-pihak

berkepentingan dan para pembuat kebijakan (Usman, Zhang, Farooq, Makki, dan

Dong, 2018). Oyenike et al. (2016) menjelaskan teori penghindaran risiko oleh

wanita mengungkapkan bahwa perbedaan sikap wanita terhadap risiko berlebihan

dapat diproyeksikan berdasarkan kebijakan dan keputusan perusahaan, namun

rendahnya persentase kehadiran wanita dalam posisi eksekutif dan jajaran dewan

direksi membatasi pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Perusahaan

dengan tingkat agresivitas pajak lebih rendah memiliki representasi wanita dalam

jajaran eksekutif yang lebih tinggi (Lanis et al., 2017).

Peran wanita dalam dewan jika dikaitkan dengan sifat dalam

pengambilan risiko terhadap keputusan strategi perpajakan akan mendapatkan

hasil penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan keputusan dari

dewan direksi pria yang memiliki karakteristik pengambilan risiko yang lebih

berani. Entitas dengan agresivitas pajak yang lebih rendah memiliki representasi

wanita dalam jajaran eksekutif yang lebih tinggi (Richardson, Taylor, & Lanis,

2015)

Penelitian mengenai kehadiran dewan direksi wanita telah dilakukan oleh

Lanis dan Richardson (2011), Kerr et al. (2016), Rahimipour (2017), Zemzem dan

Ftouhi (2013), Khaoula dan Ali (2012), Oyenike et al. (2016) dan ditemukan

direksi wanita secara signifikan negatif mempengaruhi agresivitas pajak entitas.

Francis et al. (2014) tidak menemukan pengaruh signifikan pada kehadiran direksi

wanita terhadap agresivitas pajak entitas.
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2.4 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen

Variabel kontrol pada penelitian adalah direktur independen, kualitas

audit, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan.

2.4.1 Pengaruh Direktur Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Direktur independen merupakan seorang yang independen dan ditunjuk

untuk memastikan bahwa pandangannya tidak terfokus secara internal. Direktur

independen mengambil peran lebih tinggi yaitu menyeimbangkan kepentingan

pemegang saham dan manajemen (Aarugonda, 2011). Adams dan Ferreira (2009)

menemukan dewan direksi di Amerika Serikat yang komposisi gendernya

berdampak secara positif dengan tata kelola perusahaan dan efektifitas dewan

direksi yang baik. Direktur wanita tampaknya memiliki dampak yang sama

dengan direktur independen yang dijelaskan dalam teori tata kelola perusahaan.

Lanis dan Richardson (2011) menemukan penambahan proporsi lebih

tinggi dari pihak luar di jajaran dewan meminimalisir agresivitas pajak entitas.

Dewan independen berfungsi sebagai pengawas dan membantu mengelola

perusahaan dengan baik sehingga penyusunan laporan keuangan lebih objektif

(Kurniasih & Sari, 2013). Kehadiran dewan independen pada sebuah entitas

diharapkan bisa memperkecil tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan, karena

dewan independen bersifat netral dan tidak berat sebelah dalam memihak pihak

manajemen maupun pemegang saham. Mulyadi dan Anwar (2015) menemukan

direktur independen berdampak signifikan positif pada agresivitas pajak entitas.

Hasil ini didukung pendapat dari Kurniasih dan Sari (2013).
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2.4.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Audit merupakan evaluasi dan akumulasi bukti mengenai kejadian

ekonomi dalam penentuan dan pelaporan tingkat korespondensi antara informasi

dengan kriteria ditentukan. Audit seharusnya dilakukan oleh individu

berkompeten dan independen (Arens & Mark, 2012). Salah satu cara dalam

meminimalisir timbulnya asimetri informasi pada perusahaan yaitu dengan cara

menggunakan jasa dari auditor yang bekualitas (Khairunisa et al. 2017). Kantor

Akuntan Publik Big-4 dinilai lebih profesional dan kompeten daripada Kantor

Akuntan Publik Lokal, sehingga laporan audit yang disusun dan diestimasi akan

lebih berkualitas (Dewi & Jati, 2014). Laporan keuangan yang lebih berkualitas

akan lebih rapi dalam pencatatan traksaksinya, sehingga tindakan agresivitas

pajak akan lebih tertutupi dan tidak mudah ketahuan. Penelitian Tandean dan

Winnie (2016), Gaaya et al. (2017), Eksandy (2017), Lanis dan Richardson (2012)

dan Lanis et al. (2017) menemukan agresivitas pajak dipengaruhi oleh kualitas

audit secara signifikan positif. Hal tersebut bertentangan dengan pendapat dari

Dewi dan Jati (2014) dan Khairunisa et al. (2017) yang berpendapat agresivitas

pajak dipengaruhi secara signifikan negatif oleh kualitas audit.

2.4.3 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah cara entitas mencari sumber pendanaan, kebijakan

pendanaan yang diambil perusahaan dapat menggambarkan tindakan

penghindaran pajak entitas (Kasmir, 2016). Mills dan Newberry (2001)

berpendapat leverage menggambarkan kompleksitas transaksi, entitas dengan

leverage tinggi berkemampuan lebih menghindari pajak melalui transaksi

keuangan. Undang-Undang pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008
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menyatakan entitas dengan utang tinggi memperoleh insentif pajak berupa

potongan atas bunga pinjaman. Undang-undang tersebut dijadikan sebagai media

kegiatan meminimalkan pajak, sehingga akan mendukung tindakan penghindaran

pajak secara legal. Lanis dan Richardson (2012), Richardson et al. (2013), Kerr et

al. (2016), dan Dyreng, Hanlon, dan Maydew, (2010) melakukan penelitian yang

sama dan menemukan leverage berdampak signifikan positif pada agresivitas

pajak.

2.4.4 Pengaruh Return On Assets Terhadap Agresivitas Pajak

Return on assets merupakan rasio pengukuran efektivitas entitas dalam

menghasilkan laba melalui proses eksploitasi aset (Khaddafi & Heikal, 2014).

Budianti, Nazar, dan Kurnia (2018) berpendapat penghindaran pajak dipengaruhi

tingkat return on asset sebuah entitas. Balakrishman, Blouin, dan W (2011)

berpendapat strategi pajak dengan sifat kompleks dan transaksi buram

menurunkan profitabilitas. Entitas akan mencatat transaksi keuangan secara

kompleks dan buram untuk mengurangi jumlah laba agar jumlah pajak berkurang.

Rahimipour (2017) pada penelitiannya menemukan dampak signifikan negatif

antara return on assets dan agresivitas pajak. Pendapat tersebut sesuai dengan

penelitian dari Lanis dan Richardson (2012), Richardson et al. (2013), Kerr et al.

(2016), dan Armstrong et al. (2012).

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan pada umumnya merujuk pada klasifikasi entitas

sebagai entitas besar, entitas sedang, dan entitas kecil. Ukuran perusahaan

mencerminkan besar dan kecil suatu entitas berdasarkan berapa total aset yang

dimiliki entitas (Budianti et al. 2018). Laba besar bisa menarik perhatian dari
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pemerintah atas pengenaan pajak yang seharusnya (Darmadi, 2013). Perusahaan

yang besar memiliki transaksi keuangan yang sangat kompleks, semakin tinggi

tingkat kompleksitasnya, entitas tersebut akan melakukan tindakan penghindaran

pajak (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Perusahaan besar dikenakan pajak yang

tidak sedikit, maka entitas akan lebih berani dalam tindakan pengurangan pajak,

seperti kebanyakan entitas multinasional telah ketahuan melakukan penyeludupan

atau penggelapan pajak. Lanis dan Richardson (2012), Richardson et al. (2013),

dan Kerr et al. (2016) telah melakukan penelitian dan menunjukkan hasil ukuran

perusahaan memberi pengaruh signifikan negatif atas agresivitas pajak.

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Model penelitian diadopsi dari penelitian Kerr et al. (2016) dan

Rahimipour (2017).

Gambar  2.6 Model penelitian pengaruh kehadiran wanita dalam dewan direksi

pada agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek

Indonesia, sumber: data yang diolah.

Hipotesis berdasarkan model diatas:

H1 : Direktur wanita secara signifikan negatif berdampak pada

agresivitas pajak.

Variabel Independen :
Direktur Wanita

Variabel Kontrol :
1. Direktur Independen
2. Kualitas Audit
3. Leverage
4. Return on Assets
5. Ukuran Perusahaan

Agresivitas Pajak

Rosita Santi, Pengaruh  Kehadiran Dewan Direksi Wanita Terhadap Agresivitas Pajak 
Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
UIB Repository©2019.



21

Universitas Internasional Batam

H2 : Direktur independen secara signifikan positif berdampak pada

agresivitas pajak.

H3 : Kualitas audit secara signifikan positif berdampak pada

agresivitas pajak.

H4 : Leverage secara signifikan positif berdampak pada agresivitas

pajak.

H5 : Return on assets secara signifikan negatif berdampak pada

agresivitas pajak.

H6 : Ukuran perusahaan secara signifikan negatif berdampak pada

agresivitas pajak.
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