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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib terhadap Negara dan

terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa menurut Undang-

Undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan  untuk

kepentingan negara yang paling mendasar, yaitu kemakmuran rakyat. Pembayaran

pajak adalah aktualisasi dari kewajiban kepada Negara. Falsafah Undang-Undang

Perpajakan menyatakan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan

kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut

berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Direktorat

Jenderal Pajak, 2015).

Pendapatan anggaran nasional dari pajak telah menurun sejak

perlambatan ekonomi terjadi dan banyak modal dan aset orang Indonesia

ditempatkan di luar negeri. Pemerintah menetapkan peraturan tentang tax amnesty

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Huda & Hernoko, 2017). Huda dan

Hernoko (2017) juga memaparkan tentang pembentukan tax amnesty yang

membawa beberapa risiko, seperti, para pembayar pajak yang telah jujur sejak

lama cenderung tidak jujur mengharapkan pengampunan pajak lain dalam masa

depan, menunjukkan kemungkinan dan fasilitas untuk penggelapan pajak, wajib

pajak yang patuh sering menganggap pengampunan pajak sebagai ketidakadilan

dan amnesti pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak karena mereka

percaya bahwa tax amnesty lebih lanjut akan dilakukan tanpa penegakan hukum

yang lebih baik.
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Oyenike, Olayinka, dan Emeni (2016) berpendapat bahwa dewan direksi

secara luas dikenal sebagai pihak yang memastikan kredibilitas proses pelaporan

keuangan baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan perpajakan,

sehingga keputusan manajer dan akuntan pajak berkemungkinan dalam

mendorong terjadinya penghindaran pajak. Agresivitas pajak mengacu pada sisi

agresif dari praktik penghindaran pajak, mengingat peran pengawasan dewan

terhadap keputusan eksekutif yang dapat berdampak pada kegiatan pengurangan

pajak.

Manajer yang berusaha meningkatkan pendapatan pada laporan keuangan

dapat dikenakan biaya pajak yang lebih tinggi, sedangkan manajer yang berusaha

meminimalkan pendapatan yang dilaporkan kepada otoritas pajak dapat dikenakan

biaya pajak yang lebih rendah. Model saat ini menyoroti bahwa perusahaan tidak

selalu menukar keputusan keuangan dan pelaporan pajak, dan bahkan beberapa

perusahaan mungkin melaporkan pendapatan yang lebih tinggi kepada pemegang

saham dan menurunkan pendapatan kena pajak kepada otoritas pajak (Frank,

Lynch, & Rego, 2009).

Dewan direksi bertanggung jawab dalam memastikan pajak perusahaan

dibayar seoptimal mungkin, maka komposisi dan keragaman gender dewan

merupakan masalah kontroversial dalam hal tata kelola perusahaan (Richardson,

Lanis, & Leung, 2014). Perilaku pengambilan keputusan antara gender yang

berbeda telah dieksplorasi secara luas baik dalam studi psikologi dan ekonomi,

studi yang ada menjelaskan bahwa wanita pada umumnya lebih risk-averse

dibandingkan pria (Francis, Hasan, Wu, & Yan, 2014).
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Francis et al. (2014) menyatakan bahwa perbedaan  prilaku  dalam

mengambil  keputusan  berisiko  dengan  gender yang berbeda telah diekspolasi

secara luas baik dalam literatur psikologi maupun ekonomi. Studi menjelaskan

bahwa wanita pada umumnya bersifat lebih menghindari risiko dibandingkan pria.

Wanita cenderung melihat situasi berisiko sebagai ancaman daripada tantangan

yang menunjukan sifat risk- averse. Beberapa studi menunjukkan bahwa eksekutif

wanita membuat keputusan perusahaan yang lebih konservatif. Chaudhary,

Rangnekar, dan Barua (2010) menemukan entitas dengan direksi keuangan

bergender wanita memiliki akrual diskresioner absolut lebih rendah dan kesalahan

estimasi akrual absolut yang rendah. Francis et al.(2014) menemukan bahwa

direktur keuangan wanita membuat laporan keuangan yang bersifat lebih

konservatif. Luo, Xiang, dan Huang (2017) menemukan bahwa eksekutif wanita

cenderung membuat akuisisi signifikan dan membayar utang.

Direktur  wanita lebih  menghindari  risiko  dan memiliki standar etika

dan moral yang lebih tinggi, pemikiran yang lebih independen, sehingga

memfasilitasi pembuatan keputusan yang tepat (Rahimipour, 2017). Wanita

sebagai dewan direksi memiliki efek yang signifikan bagi operasional perusahaan,

karena eksekutif atau komisaris wanita lebih kompeten dan rajin (Vähämaa, 2017).

Peran wanita bisa diperhitungkan sebagai salah satu faktor yang dapat

memberikan dampak pada tingkat agresivitas pajak terhadap sebuah entitas.

Perusahaan  yang  memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah memiliki

representasi wanita dalam jajaran eksekutif yang lebih tinggi (Richardson, Taylor,

& Lanis, 2015).
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Kehadiran dewan direksi wanita dapat dipertimbangkan dalam memberi

keputusan mengenai perencanaan pajak, karena pada umumnya tingkat ketelitian

dan penghidaran risiko oleh wanita lebih tinggi dari pada kaum pria. Sifat kehati-

hatian wanita dapat memberi tempat yang lebih aman bagi  perusahaan dengan

terciptanya batasan-batasan perencanaan pajak yang akan berimbas pada

penghindaran perbuatan penyeludupan pajak oleh perusahaan.

Berdasarkan bahasan perencanaan pajak perusahaan yang membutuhkan

kehadiran dewan direksi wanita diatas, maka penelitian ini berjudul

“PENGARUH  KEHADIRAN DEWAN DIREKSI WANITA TERHADAP

AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI

BURSA EFEK INDONESIA”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penghindaran pajak merupakan penggunaan berbagai cara oleh wajib

pajak untuk mengurangi jumlah pajak, maka penghindaran pajak secara hukum

adalah tindakan yang legal, sedangkan penggelapan pajak dianggap sebagai

perilaku yang melanggar hukum dan ilegal (Rahimipour, 2017). Kegiatan

penghindaran pajak yang dilakukan entitas-entitas dalam upaya meminimalkan

jumlah pajak dibayar dapat menyimpang dari peraturan yang seharusnya, akhirnya

kegiatan tersebut dapat menjadi tax evasion atau penggelapan pajak. Berikut

beberapa contoh kasus penggelapan pajak:
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Tabel 1.1

Contoh Kasus Tax Evasion atau Penggelapan Pajak

No Tahun Kasus

1. 2015 HSBC Swiss diduga menawarkan skema agresif untuk

penghindaran pajak bagi pelanggan kaya untuk

mengurangi pajak di negara asal, khususnya Negara

Eropa (Anastasia & Santoso, 2015).

2. 2014 Amazon, Apple, Facebook, Paypal, dan Twitter memilih

Irlandia sebagai markas agar dikenakan pajak yang lebih

rendah dibandingkan dengan Negara Eropa lainnya

(Anastasia & Santoso, 2015).

3. 2013 14 Perusahaan dari Asian Agri Group melakukan

penggelapan pajak dengan skema transfer pricing dan

perusahaan fiktif (Sujarweni, 2015).

Sumber: Diolah dari beberapa penelitian sebelumnya, 2019.

Risiko paling nyata jika terlibat dalam penghindaran pajak yang agresif

adalah tantangan dari otoritas pajak pada perusahaan publik, seperti auditor dan

Securities and Exchange Commission (SEC). Posisi pajak yang agresif biasanya

didukung oleh serangkaian fakta yang relatif lemah, sehingga cenderung lebih

mudah ketahuan (Frank et al., 2009). Agresivitas pajak dianggap oleh otoritas

pajak sebagai ketidakpatuhan dan mungkin dikenakan sanksi besar (Lennox,

Lisowsky, & Pittman, 2013). Tang (2016) menemukan dalam sampel perusahaan

yang ketahuan melalukan penghindaran pajak secara agresif, memperkirakan
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bahwa denda pada perusahaan-perusahaan tersebut dapat mencapai 40% dari

penghematan pajak aslinya.

Perusahaan dapat menanggung biaya reputasi jika dicurigai sebagai

perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Media massa sering

kali memberi pandangan negatif pada perusahaan-perusahaan dengan

penghindaran pajak yang tinggi. National Public Radio mengungkapkan bahwa

perusahaan-perusahaan seperti Pfizer, Microsoft, dan Google mengambil

keuntungan dari tax havens. Perusahaan-perusahaan ini dituduh terlibat dalam

kegiatan penghindaran pajak yang tinggi dan tidak membayar beban pajak mereka

secara adil (Mills & Newberry, 2001). Mills dan Newberry (2001) juga

menemukan bahwa pemerintah yang sangat sensitif terhadap biaya politik

menerapkan pajak efektif dengan tarif yang lebih besar, konsisten dengan

penghindaran pajak yang agresif yang dapat membebankan biaya politik pada

perusahaan.

Wilson (2009) berpendapat bahwa alasan lain perusahaan menahan diri

dari penghindaran pajak yang agresif adalah kekhawatiran hilangnya reputasi

dengan pelanggan. Wilson (2009) juga mendapatkan beberapa bukti dari

perusahaan dengan nilai branding yang bagus diterapkan tarif pajak efektif yang

lebih besar. Eksekutif pajak berpartisipasi melakukan survei kepada eksekutif-

eksekutif perpajakan, hasilnya 69% eksekutif setuju bahwa potensi kerusakan

pada reputasi perusahaan mereka harus dijadikan pertimbangan penting ketika

memilih strategi pajak mereka (Graham & Tucker, 2006).

Perusahaan  dengan agresivitas pajak lebih rendah memiliki representasi

wanita dalam jajaran eksekutif yang lebih tinggi (Lanis, Richardson, & Taylor,
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2017). Agrawal (2007) menemukan bahwa analis wanita mengeluarkan perkiraan

yang lebih berani dan lebih akurat, dan bahwa partisipan pasar saham merespons

lebih kuat terhadap revisi perkiraan oleh analis wanita, namun representasi

perempuan yang berada di kursi dewan direksi pada umumnya rendah, termasuk

di negara maju. Rata-rata persentase direktur perempuan adalah 10,7 persen di

negara ini, dibandingkan dengan 15,4 persen di Amerika Serikat.

Kasus di Indonesia, proporsi eksekutif wanita di perusahaan rata-rata

adalah 11,2 persen. Hasil tersebut lebih tinggi dari beberapa negara bagian Eropa,

seperti Spanyol, Swiss, Jerman, dan Prancis dana European Professional

Women’s Network tahun 2006. Sifat Indonesia pada pasar modal di kawasan Asia

Tenggara relatif unik, karena perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan

terbuka sebagian besar (Claessens, Djankov, & Lang, 2000). Wanita menjabat di

kursi eksekutif sebagian besar alasannya karena ikatan keluarga dengan pemegang

saham alih-alih keahlian profesional mereka (Mak & Kusnadi, 2005).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Hal yang harus diteliti berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah :

1. Apakah dewan direksi wanita memberikan dampak signifikan negatif

pada agresivitas pajak?

2. Apakah direktur independen memberikan dampak signifikan positif pada

agresivitas pajak?

3. Apakah kualitas audit memberikan dampak signifikan positif pada

agresivitas pajak?
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4. Apakah leverage memberikan dampak signifikan positif pada agresivitas

pajak?

5. Apakah return on assets memberikan dampak signifikan negatif pada

agresivitas pajak?

6. Apakah ukuran perusahaan memberikan dampak signifikan negatif pada

agresivitas pajak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk membuktikan pengaruh kehadiran direksi

wanita pada perencanaan pajak di perusahaan. Beberapa tujuan penelitian adalah:

1. Menguji apakah dewan direksi wanita memberikan dampak signifikan

negatif pada agresivitas pajak.

2. Menguji apakah direktur independen memberikan dampak signifikan

positif pada agresivitas pajak.

3. Menguji apakah kualitas audit memberikan dampak signifikan positif

pada agresivitas pajak.

4. Menguji apakah leverage memberikan dampak signifikan positif pada

agresivitas pajak.

5. Menguji apakah return on assets memberikan dampak signifikan negatif

pada agresivitas pajak.

6. Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif pada

agresivitas pajak.
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1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi banyak

pihak terkait. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan mengenai

perpajakan dan cara kepemimpinan yang mempengaruhi keputusan

perencanaan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan menambah informasi untuk

mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil dalam bidang

perpajakan perusahaan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan membantu masyarakat dalam menilai

ketaatan  pembayaran pajak perusahaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan latar belakang, permasalahan, pertanyaan,

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dalam

penyusunan skripsi.
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menjabarkan tinjauan putaka, teori yang memiliki relasi

dengan penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode penelitian terdiri dari rancangan,

objek penelitian, definisi operasional variabel disertai

pengukurannya, teknik penguupulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil dari pengujian data diolah, analisis

statistik deskriptif, hasil analisis serta pembahasan berkatan dengan

permasalahan penelitian.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjabarkan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi

untuk penelitian ini.
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