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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak memiliki peranan penting dalam suatu negara. Di Indonesia pajak 

merupakan sektor yang banyak menunjang pendapatan negara yang di gunakan untuk 

sejumlah pembangunan infrastruktur dan belanja lainnya.(Ariyani & Harto ,2014). 

Menurut APBNP 2017 pertumbuhan penerimaan pajak di luar tax amnesty dan 

revaluasi aset mencapai 15,5% di bandingkan tahun 2016 dengan total penerimaan 

pajak mencapai Rp1.147,5 triliun*, atau 89,4 persen dari target APBNP 2017. Di setiap 

tahun memang selalu terjadi peningkatan penerimaan pajak namun tidak pernah 

mencapai atau melebihi target penerimaan. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak 

belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemungutan pajak oleh pemerintah 

belum maksimal, yang banyak terjadi adalah penghindaran pajak dan penggelapan 

pajak (Adisamartha et al.,2015). Hal ini yang mendorong pemerintah untuk selalu 

melakukan perubahan dalam perpajakan baik itu pembaharuan tarif atau tata cara 

pelaksanaan. 

 Pemerintah tentu menetapkan anggaran penerimaan pajak dengan harapan 

realisasinya mampu memenuhi target. Disisi lain perusahaan menganggap pajak 

sebagai biaya yang mampu mengurangi laba sehingga perusahaan berusaha untuk 

mengurangi pajak yang ditanggung (Nugraha & Meiranto,2015). Terdapat dua cara 

yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu tax planning 
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dan atau Agresivitas pajak  (Frank et al., 2009).  Menurut Katuuk (2013) perencanaan 

pajak bertujuan untuk memenuhi kewajiban pajak dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi 

perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. 

Berbeda dengan agresivitas pajak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk 

mengurangkan penghasilan kena pajak dengan cara perencanaan pajak dimana 

tindakan ini bisa masuk dalam tindakan tax avoidance atau tax evasion (Frank et al., 

2009).   

Banyak pihak yang dirugikan dari tindakan agresivitas pajak mulai dari 

pemerintah hingga para investor. Reputasi perusahaan adalah hal pertama yang di 

pertaruhkan, di ikuti dengan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi 

pidana  sehingga hal ini akan mempengaruhi citra perusahaan yang dapat 

mengakibatkan penurunan harga saham (Republik Indonesia, 2007). Penurunan harga 

saham yang merugikan bagi pihak investor dapat disebabkan oleh banyak hal salah 

satunya adalah pemberitaan buruk tentang suatu perusahaan yang dapat disebut rumor 

(Poniwatie, 2012).  

Fenomena agresivitas pajak dapat di lihat salah satunya melalui banyaknya 

jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam program tax amnesty (Gloria,2018). Menurut 

Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak tax amnesty atau 

pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 
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mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Diketahui sejumlah perusahaan besar 

juga mengikuti program tax amnesty seperti PT Indofood Sukses Makmur, hal ini 

kemudian dipertanyakan publik terkait kepatuhan perpajakannya selama ini. (pratomo, 

2016) 

 Fenomena agresivitas pajak tentu tidak sesuai dengan harapan investor melihat 

resiko yang ditanggungnya apabila perusahaan diketahui melakukan agresivitas pajak. 

System corporate governance yang baik dinilai mampu memberikan perlindungan 

kepada para pemegang saham dan para kreditor sehingga dapat memberikan keyakinan 

akan pengembalian investasi. (sutedi, 2012). Konsep good corporate governance 

(GCG) pihak-pihak yang masuk dalam struktur organisasi dimana keberadaan 

komisaris independen dan dewan direksi diharapkan dapat memberikan keseimbangan 

dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam integritas suatu laporan 

keuangan (wulandari dan budiarta,2014). Keberadaan dewan direksi memiliki peran 

penting dalam tata kelola perusahaan berupa penetapan suatu kebijakan. Selain itu 

dengan adanya komite audit yang membantu tugas komisaris sebagai pengawas dapat 

meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan. (Effendi,2016). Salah satu 

pengawasan yang penting adalah pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan atau ketetapan perpajakan. 

Menurut survei yang dilakukan oleh Grant Thornton, Indonesia memiliki 36 

persen posisi senior di perusahaan dipegang oleh perempuan, Pertumbuhan sebesar 16 

persen dari tahun lalu menempatkan Indonesia masuk dalam 10 besar negara di dunia 
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untuk jumlah perempuan di posisi manajemen senior perusahaan (Priherdityo,2016). 

Hal ini menunjukkan bahwa proporsi wanita yang kian mendominasi dalam struktur 

suatu perusahaan. Menurut Adam dan Ferreira (2009) keberadaan wanita dalam jajaran 

direksi menghasilkan hubungan positif terkait pemantauan dan kualitas laba. 

Sedangkan menurut Richardson et al. (2016) wanita dapat melakukan pengawasan 

lebih baik dan dapat mengurangi agresivitas pajak. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

tindakan agresivitas pajak diantaranya dilakukan oleh Richardson et al. (2016) yang 

meneliti 205 perusahaan terdaftar di Australia pada periode 2006-2010 sebagai objek 

penelitiannya. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anggota dewan dengan 

kehadiran perempuan yang tinggi (yaitu lebih dari satu anggota) pada dewan direksi 

tersebut mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. Penelitian Ariyani dan Harto 

(2014) menguji pengaruh mekanisme pengawasan stakeholder terhadap tindakan 

agresivitas pajak dengan unsur variebel frekuensi rapat dewan komisaris, independensi 

komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit menunjukkan hasil 

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. 

Penelitian Hadi dan Mangoting (2014) menguji terkait pengaruh komposisi dewan 

komisaris terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan hasil komposisi dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, terkait fenomena agresivitas pajak 

dan penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul 
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“Pengaruh dewan direksi wanita, dewan komisaris wanita dan komite audit terhadap 

agresivitas pajak perusahaan di Indonesia.” Penelitian ini mengembangkan dari 

penelitian sebelumnya terkait komponen tata kelola dalam good corporate governance 

dengan melihat dari perspektif gender, dan menilai adanya pengaruh dari proporsi 

wanita dalam structural perusahaan. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2017. 

Penelitian ini berusaha menyelidiki adanya pengaruh dari dewan direksi wanita, dewan 

komisaris wanita dan komite audit pada agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang  

terdaftar di BEI. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah dewan direksi wanita, dewan 

komisaris wanita, dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan 

manufaktur terdaftar di BEI periode 2016-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terkait Pengaruh 

dewan direksi wanita, komisaris wanita dan komite audit pada agresivitas pajak 

perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2016-2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada ; 

1. Bagi pengambil kebijakan. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam 

menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan Negara dari 

sumber pajak. 

2. Bagi Akademisi 

Pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti yang lain. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat 

menambah kajian mengenai dewan direksi wanita dengan pengaruhnya 

terhadap agresivitas pajak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan atau perbandingan 

dan tambahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi 

penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sama. 

 


