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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi 

kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent). (Nugraha & 

Meiranto,2015). Pihak kewenangan di beri kekuasaan oleh pihak kewenangan untuk 

membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi terjadinya konflik 

kepentingan. (brigham dan Huston,2016 ). Dua pihak ini memiliki kepentingan yang 

berbeda sehingga muncul konflik kepentingan karena adanya kemungkinan agen 

bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pertisipal. (herawati, 2009). Teori agensi 

merupakan dasar daripada konsep corporate governance, adanya corporate 

governance yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dari investor (surjadi dan 

tobing, 2017). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk dapat mengkaji dampak 

dari hubungan principal dengan agent. (sutedi,2012)  

2.1.2 Teori Feminisme 

Feminisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk 

memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan tetapi juga bagaimana 

perempuan dan gender mampu menolong kita untuk mempelajari lebih luas tentang 

dunia secara umum. Teori feminisme dalam hubungan internasional berfokus pada 



8 
 

gerakan social yang bercita-cita untuk mengubah tatanan politik-ekonomi dunia yang 

hegemonic. Teori ini memberikan tempat untuk perempuan untuk masuk dalam kajian 

politik internasional dan bertujuan mengubah tatanan politik internasional menjadi 

lebih berkesetaraan dan berkeadilan.( trimayuni dan seotjipto,2013)  

Teori feminisme tergolong dalam teori akuntansi kritis yang menyoroti tentang 

perilaku diversitas gender dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dan laporan 

keuangan. Teori ini memperkuat teori atribusi, yang dapat menjelaskan bahwa wanita 

juga bisa sejajar posisinya dengan pria dalam mengambil keputusan, dan berhak atas 

posisi yang sama  dengan pria sebagai eksekutif. Feminisme sendiri merupakan sebuah 

gerakan perempuan dalam menyetarakan gender terhadap ketidakadilan perempuan 

yang dilakukan oleh laki-laki. 

2.1.3 Pajak 

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Menurut Waluyo (2010) pada masa sekarang system perpajakan yang berlaku 

adalah self assessment system dimana perusahaan di percayai untuk menghitung 

sendiri, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. System ini berkaitan 

dengan masa sekarang yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar 

terciptanya tata kelola yang baik atau good corporate governance. Pajak sendiri 
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didasari oleh teori agensi melihat keterlibatan beberapa pihak yang berbeda 

kepentingan, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak yang memiliki kepentingan yang 

berbeda. 

2.1.4 Agresivitas Pajak 

Menurut Frank et al. (2009) agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk 

menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak dimana tindakan ini 

dapat berupa tax avoidance atau tax evasion. Sedangkan menurut Slemrod (2004) 

agresivitas pajak ialah aktivitas spesifik meliputi transaksi yang tujuannya mengurangi 

kewajiban membayar pajak. Agresivitas pajak merupakan langkah awal dari 

manajemen pajak. Agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang 

merupakan tindakan illegal, namun agresivitas pajak dalam perencanaan untuk 

mengurangi pajak terhutang yang dilakukan lebih agresif. 

Agresivitas pajak memberikan dua dampak yaitu marginal benefit dan marginal 

cost. Marginal benefit yaitu berupa penghematan pajak dan keuntungan yang 

maksimal. Sedangkan marginal cost berupa sanksi perpajakan dan reputasi perusahaan 

yang tercemar (chen et.al, 2010). Perbedaan kepentingan dari investor dan manajemen 

perusahaan sendiri dimungkinkan adanya konflik kepentingan.  

2.1.5 Dewan Direksi Wanita 

Dewan direksi berfungsi sebagai pengurus perusahaan, dewan direksi dipilih oleh 

pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham yang nantinya mewakili 

kepentingan pemegang saham (effendi, 2016). Menurut undang-undang nomor 40 
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tahun 2007 direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.  Menurut Surjadi dan Tobing (2017), 

semakin banyak anggota dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk 

pengawasan terhadap kinerja perusahaan semakin baik. Peran direksi dinilai sangat 

penting untuk dapat menentukan keberhasilan implementasi good corporate 

governance. Dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer perusahaan telah 

mengikuti kepentingan para dewan sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya konflik agensi antar manejer dengan pemegang saham.  

Menurut Barua et al, (2010) perusahaan dengan CFO atau Chief Financial 

Officer perempuan memiliki kualitas akrual yang lebih tinggi. Sehingga keberadaan 

wanita sebagi pengawas pelaporan keuangan dapat meningkatkan efektivitas dewan itu 

sendiri. Betz (1989) dalam Richarson et al (2016)  direktur perempuan lebih 

menghindari resiko dibandingkan dengan direksi laki-laki dalam hal pelaporan dan 

masalah keuangan. Teori feminisme memiliki keterkaitan melihat karakter perempuan 

yang dinilai menghindari resiko yang dimungkinkan akan menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan dengan adanya agresivitas pajak. Sehingga dewan direksi wanita 

cenderung menghindari kecurangan dan memiliki menerapkan kepatuhan yang tinggi 

terkait perpajakan. 
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2.1.6 Dewan Komisaris Wanita 

Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas, dewan komisaris juga di pilih 

oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham yang akan mewakili 

kepentingan pemegang saham.(effendi, 2016). Peran dewan komisaris dalam konsep 

corporate governance untuk menjamin strategi perusahaan dan mengawasi manajemen 

dalam melaksanakan tugasnya. Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 dewan 

komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 

pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi 

nasihat kepada direksi. Peran dewan komisaris dinilai sangat penting untuk dapat 

menentukan keberhasilan implementasi good corporate governance. 

Menurut Carter et all (2003) direktur perempuan cenderung menunjukan 

pemikiran yang lebih independen dibandingkan direktur laki-laki dimana hal ini sangat 

penting untuk keefektivan pengawasan. Menurut Daily et al (2010) dibandingkan 

dewan direksi laki-laki, dewan direksi wanita membawa sudut pandang yang berbeda 

di dalam ruang rapat dan memfasilitasi keputusan dengan lebih informative sehingga 

dapat meningkatkan transparansi. Sehingga dewan komisaris wanita dinilai memiliki 

indenpendensi dan transparansi terkait tugas dewan komisaris sebagai pengawas. 

Terlebih dalam pengawasan atas kebijakan perpajakan yang diambil oleh direksi dan 

manajemen. 
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2.1.7 Komite Audit 

Komite audit bertugas untuk membatu dewan komisaris untuk melakukan 

pengawasan atas kerja manajemen. Pembentukan komite audit di tujukan untuk 

meningkatkan efektivitas dalam rangka impelemtasi good corporate governance 

(effendi, 2016). Menurut peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU2011 

komite audit merupakan salah satu organ pendukung dewan komisaris atau dewan 

pengawas. Landasan utama dalam good corporate governance bagi komite audit yaitu 

prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban dan kewajaran (effendi, 2016). Peran dari komite audit tidaklah 

bersebrangan dengan dewan komisaris sehingga dapat diartikan memiliki kepentingan 

yang sama. Konflik kepentingan yang melibatkan komite audit yaitu konflik 

kepentingan dengan manjemen. Melihat kembali bahwa dewan komisaris hadir sebagai 

wakil investor dan komite audit tujuan terbentukkan untuk memenuhi tugas 

pengawasan. 

2.2 Review Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan 

agresivitas pajak dan komponen corporate good governance seperti, Richardson et al. 

(2016) yang meneliti terkait pengaruh keberadaan wanita dalam jajaran direksi 

terhadap agresivitas pajak dengan objek sebanyak 205 perusahaan publik di Australia 

pada tahun 2006-2010 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa relative 
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berpengaruh dimana tingginya tingkat keberadaan dewan direksi wanita tersebut 

mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014) yang 

meneliti terkait pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap agresivitas 

pajak perusahaan. Objek penelitian sebanyak 62 perusahaan manufaktur pada tahun 

2010-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komposisi dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan Harto (2014) terkait Pengaruh 

Mekanisme Pengawasan Stakeholder Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak dengan 

variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kompetensi 

Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit,  dengan objek penelitian sebanyak 120 

perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tersebut secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.  

2.3 Hipotesis  

2.3.1 Pengaruh Dewan Direksi Wanita Terhadap Agresivitas Pajak 

Teori agensi mendasari konsep dalam good corporate governance dimana 

hubungan antara 2 pihak yaitu investor dengan manajemen. Dewan pengawas mewakili 

kehadiran investor guna untuk melindungi kepentingan investor. Konsep good 

corporate governance bertujuan untuk membudidayakan ketaatan dalam tata kelola, 

dimana dewan direksi sebagai pengelolah perusahaan dan dewan komisaris sebagai 

pengawas perusahaan. Teori feminisme karakter yang melekat dalam teori ini ditandai 
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dengan sifat irasional, emosional, ketergantungan butuh perlindungan, serta peran-

peran domestic dan pelayanan yang mengikuti. Adanya keberadaan wanita dalam 

komposisi struktur perusahaan menunjukan bahwa perusahaan tersebut terbuka dan 

memberikan kesempatan yang sama pada setiap gender. Richardson et al. (2016) 

menemukan keberadaan dewan direksi wanita relative berpengaruh dimana tingginya 

tingkat keberadaan dewan direksi wanita tersebut mengurangi kemungkinan 

agresivitas pajak. Apabila dikaitkan dengan grand teori yang mendasari terkait pajak 

yang melibatkan kepentingan manajemen dalam meningkatkan laba dengan cara 

penghindaran pajak dan kepentingan dewan direksi yang mengawasi kebijakan 

manajemen terkait kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan sifat wanita yang cenderung 

menghindari resiko maka dewan direksi wanita dinilai memilih menghindari 

agresivitas pajak. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Dewan direksi wanita berpengaruh Terhadap Agresivitas pajak perusahaan 

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Wanita Terhadap Agresivitas Pajak 

Konflik kepentingan antara manajemen dengan investor menunjukan adanya 

perilaku kebijakan yang menunjukkan pertentangan. Dewan komisaris sebagai 

pengawas yang mewaliki keberadaan investor. Apabila kebijakan manajemen di nilai 

beresiko maka kebijakan manajemen tersebut harus melalui persetujuan dari dewan 

komisaris. Ketika kebijakan dinilai sangat beresiko maka dewan komisaris akan 

mengadakan rapat bersama para pemegang saham untuk merundingkan terkait 

persetujuan terhadap kebijakan tersebut.  
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Menurut Richardson et al. (2016) wanita dinilai lebih baik dalam pengawasan 

dibandingakan dengan laki-laki. Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris 

sebagai pengawas memunculkan kemungkinan dapat meningkatkan efektivitas. 

Wanita di nilai memiliki indenpendensi, transparansi dan dapat melakukan 

pengawasan lebih baik, sehingga dewan komisaris wanita dinilai mampu dengan baik 

melakukan pengawasan terutama terkait agresivitas pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoti (2014) menguji komposisi 

dewan komisaris independen menunjukkan bahwa hasil bahwa komposisi dewan 

komisaris independen tidaak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Peneliti menguji 

dewan komisaris dari perspektif gender dengan menilai keberadaan wanita dalam 

posisi dewan komisaris. Sehingga dirumuskan hipotesis : 

H2: Dewan komisaris wanita berpengaruh agresivitas pajak perusahaan  

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak 

 Keberadaan komite audit dinilai mampu meningkatkan kinerja pengawasan 

perusahaan. Dapat dikatakan bahwa kinerja dari komite audit dapat meningkatkan 

efektivitas kinerja pengawasan oleh dewan komisaris. Pengawasan terkait proses 

pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi dan kepatuhan terhadap peraturan. 

Perusahaan yang memiliki komite audit dinilai lebih sedikit tuntutan hukum pemegang 

saham akibat kecurangan dan lebih sedikit tindakan illegal. Komite audit melaksanakan 

pengawasan yang independen atas pelaksanaan good corporate governance dengan 

tujuan untuk menjaga kepercayaan investor. Hal ini termasuk kepercayaan investor 
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terhadap laporan keuangan perusahaan yang sesuai, untuk hal tersebut pengawasan 

komite audit sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan dan dan atas 

pelaksanaan audit eksternal. Peran komite audit tidaklah bersebrangan dengan dewan 

komisaris dalam pengawan dan selaku wakil investor yang ditepatkan di internal 

perusahaan untuk mengawasi kebijakan yang di ambil oleh pihak manajemen yang 

mana memiliki kepentingan yang berbeda.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan Harto (2014) menunjukkan bahwa 

komite audit dinilai dari frekuensi rapat, independensi dan kompetensinya 

menunjukkan hasil berpengaruh negative tidak signifikan. Dalam penelitian ini komite 

audit dinilai berdasarkan jumlah keanggotaan dari komite audit, dengan asumsi bahwa 

kuantitas dapat berubah menjadi kualitas. Dasar dari asumsi ini adalah dengan anggota 

komite audit yang mempuni dapat memperluas tugas pengawasan. Sehingga di 

rumuskan hipotesis: 

H3: Ada pengaruh antara komite audit dengan agresivitas pajak perusahaan. 

2.4 Kerangka Konsep 

Dari hasil penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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