
 
 

                                             1                       Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia termasuk negara dimana pajak merupakan kontribusi terbesar 

dalam sektor penghasilan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembangunan negara 

Indonesia berjalan dengan baik karena adanya penerimaan pajak. Negara 

Indonesia menganut tarif progresif dalam sektor pajak penghasilan dimana 

besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar sesuai dengan besarnya 

penghasilan. Hal ini mengakibatkan adanya asumsi bahwa pemegang saham 

mayoritas atau pemilik perusahaan berkemungkinan besar menginginkan pihak 

manajemen untuk bertindak agresif (Chen, Chen, Cheng & Shevlin, 2010). 

Pada pertengahan Juli 2016, pemerintah Indonesia mengaplikasikan tax 

amnesty supaya penerimaan pajak semakin maksimal. Program tax amnesty cukup 

efektif dan sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan 

kewajibannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari artikel APBN KiTa 

edisi Januari 2018, penerimaan pajak pada tahun 2017 meraih Rp 1.147,5 triliun 

atau mencapai persentase 89,4% dari target APBNP 2017. Pada tahun 2017, 

pertumbuhan penerimaan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh penerimaan 

pajak yang merupakan penerimaan dari uang tebusan atau hasil dari kebijakan tax 

amnesty. 

Target penerimaan pajak di Indonesia selalu tidak terpenuhi setiap 

tahunnya. Hal ini menyimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran 

masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia. Kesimpulan 

lainnya adalah tingginya tingkat agresivitas pajak di Indonesia. 
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Bagi perusahaan, agresivitas pajak memberikan manfaat signifikan 

kepada manajemen perusahaan. Pihak manajer yang membuat keputusan 

perencanaan pajak juga akan mendapat keuntungan apabila adanya kompensansi 

karena perencanaan pajak yang baik. Namun pemerintahan yang mengalami 

kerugian karena potensi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk 

pembangunan negara menjadi berkurang. Perusahaan mengalami sesuatu yang 

disebut trade off antara manfaat dari pengurangan biaya pajak dengan 

konsekuensi yang akan ditanggung dari tindakan penghindaran pajak yang 

dijalankannya, seperti memburuknya reputasi yang telah dibangun dengan tidak 

mudah dan adanya pemeriksaaan dari lembaga perpajakan (Chen et al., 2010). 

Khurana dan Moser (2009) mengatakan bahwa investor institusi 

bertujuan untuk meningkatkan kekayaaan pemegang saham. Dari insentif yang 

dimiliki dan hak suara sesuai dengan tingkat kepemilikan saham, investor 

institusional akan cenderung mengarahkan kebijakan perusahaan pada agresivitas 

pajak. 

Investor asing menanamkan modalnya di negara berkembang seperti 

Indonesia dengan harapan untuk memperbesar keuntungan. Investor asing yang 

memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi akan memanfaatkan suaranya dalam 

penetapan kebijakan perusahaan terutama dalam meningkatkan laba dan 

mengecilkan biaya pajak perusahaan (Idzni & Purwanto, 2017). 

Zemzem dan Ftouhi (2013) menemukan bahwa kehadiran dewan direksi 

berperan dalam meminimalkan masalah teori keagenan pada perusahaan dengan 

terlaksananya prinsip GCG. Perusahaan dengan yang memiliki anggota dewan 

direksi banyak akan meminimalkan agresivitas pajak perusahaan. 
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Kusumastuti, Supatmi dan Sastra (2007) mengatakan bahwa komposisi 

dewan direksi independen yang kuat akan mengoptimalkan pengawasan sehingga 

menambah nilai pemegang saham. Dengan banyaknya jumlah anggota direksi 

independen akan meningkatkan pemantauan terhadap kebijakan perusahaan 

termasuk kebijakan perpajakan. 

Peni dan Vahama (2010) menyatakan bahwa direktur perempuan 

bersikap lebih konservatif dan risk-averse dibandingkan dengan direktur pria. 

Oyenike dan Olayinka (2016) menyatakan juga bahwa direktur perempuan lebih 

efektif dalam pengawasan dan bersikap serupa dengan direktur independen. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dilakukan suatu 

penelitian. Penelitian tersebut diberikan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan 

dan Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan Indonesia pernah 

mengatakan apabila wajib pajak terus menerapkan agresivitas pajak maka 

anggaran Indonesia akan mengalami masalah serius. Tindakan agresivitas pajak 

juga merupakan penyebab target APBN dalam sektor penerimaan pajak tidak 

tercapai (www.cnnindonesia.com). 

Agresivitas pajak telah menjadi permasalahan besar di Indonesia. Yenny 

Sucipto mengatakan bahwa terdapat perkiraan angka penghindaran pajak sekitar 

110 triliun rupiah setiap tahunnya. Mayoritas perkiraan tersebut didominasi oleh 

wajib pajak yaitu sekitar 80%. Contoh kasus agresivitas pajak yang cukup 
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fenomenal di Indonesia terjadi pada PT Rajawali Nusantara Indonesia yang 

bergerak di bidang kesehatan dan berafliasi dengan entitas di Singapura. Entitas 

tersebut terkuak modus penghindaran pajak oleh pemerintah Indonesia. Tindakan 

agresivitas pajak yang dilakukan entitas tersebut adalah menganggap modal 

pemilik entitas sebagai utang afliasi dan bunga utang yang dibayarkan dianggap 

sebagai deviden oleh pemilik entitas yang berdomisili di Singapura 

(www.suara.com). 

Agresivitas pajak terjadi karena adanya manfaat atau keuntungan bagi 

pihak-pihak yang bersifat mengutamakan kepentingan pribadi. Pihak yang 

dimaksud yaitu investor dan manajemen perusahaan. Investor asing maupun 

institusional berharap pada tingkat imbalan yang tinggi atas investasinya pada 

suatu entitas dan tidak mau membayar pajak penghasilan atas perolehannya. 

Sedangkan manajemen perusahaan yaitu dewan direksi akan berusaha 

memperoleh reputasi yang baik atas tingkat kinerjanya dalam jangka panjang 

dengan mengelola beban pajak supaya laba entitas terjaga tiap tahunnya (Idzni & 

Purwanto, 2017). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Perumusan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak? 

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak? 
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3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak?  

4. Apakah proporsi direksi independen berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak?  

5. Apakah diversitas dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya 

pengaruh: 

1. Kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. 

2. Kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. 

3. Ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak. 

4. Proporsi dewan direksi terhadap agresivitas pajak. 

5. Diversitas dewan direksi terhadap agresivitas pajak. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi investor 

Membagikan tambahan informasi untuk penentuan keputusan investasi yang 

dapat memberikan keuntungan yang lebih baik. 

2. Bagi perusahaan 

Memberikan tambahan informasi untuk mengetahui dampak negatif dari 

agresivitas pajak terhadap beberapa pihak. 
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3. Bagi pemerintah 

Membantu pemerintah dalam mengidentifikasikan faktor penyebab 

agresivitas pajak dan menentukan kebijakan untuk mengurangi tingkat 

agresivitas pajak. 

4. Bagi akademis 

Membantu penelitian berikutnya dan dimanfaatkan sebagai bahan referensi 

penelitian. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi paparan atas uraian umum mengenai isi 

dan pembahasan penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, dan tujuan 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang berhubungan 

dengan topik penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan masalah pembahasan. Dipaparkan juga penjelasan tentang 

variabel penelitian dan hubungan antar variabel, model penelitian dan 

rumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian statistik yang terdiri 

atas: analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik 

dan hasil uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian dan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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