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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Standar etika merupakan hal yang sangat penting bagi setiap profesi untuk

menjaga  kredibilitas  dan  reputasi  dari  suatu  badan  profesional  (Holmes  et  al,

2012).  Tidak terkecuali  bagi  akuntan  profesional.  Tujuan disusunnya  kode etik

adalah  untuk meningkatkan mutu  profesi  dan juga mencegah kaum profesional

untuk melakukan penyimpangan yang merugikan pihak lain.

Belakangan ini sering terjadi kasus akuntan melakukan manipulasi laporan

keuangan agar pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Salah satu

bentuk  penyimpangan  dari  kode  etik  akuntan  profesional  adalah  perilaku

penghindaran  pajak  yang  menyalahi  hukum.  Penghindaran  pajak  dibedakan

menjadi  dua  yaitu  Tax  Avoidance  yang  merupakan  penghindaran  pajak  yang

tujuannya  untuk  mengurangi,  meminimumkan  atau  meringankan  beban  pajak

namun  perbuatan  ini  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  dan  juga

tidak dianggap salah secara etik sedangkan Tax Evasion merupakan usaha untuk

lari dari kewajiban pajak yang tidak dapat dibenarkan karena menyalahi ketentuan

hukum yang berlaku (Ernest R. Mortenson, 1958 dalam Hotman T. Pohan, 2009).

Aktivitas utama akuntansi adalah mencatat, mengklasifikasi, men-summary-kan,

dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan. Salah satu manfaat penting dari laporan

keuangan  adalah  penyajian  informasi  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  dasar

penghitungan  pajak  (Murtopo  et  al,  2011).  Karena  akuntan  yang biasa  melakukan

penyusunan laporan keuangan maka profesi akuntan merupakan profesi yang paling

rentan melakukan rekayasa laporan keuangan untuk menghindari pajak. Kejadian
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seperti  ini  sudah sering terjadi  di  Indonesia  yang biasa dilakukan oleh akuntan

profesional yang melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara membuat

beban perusahaan seolah  olah  menjadi  lebih  tinggi  sehingga  laba  terlihat  lebih

rendah dengan tujuan agar pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah. Dari itu,

maka  pendidikan  dasar  mengenai  etika  sangat  dibutuhkan  bagi  mahasiswa

akuntansi  selaku  calon  akuntan  profesional  yang  harus  diajarkan  sejak  dini

mengenai  etika-etika  dasar  yang terkait  dengan bidang studi  yang dipelajarinya

saat  ini.  Hal  inilah  yang  membuat  beberapa  peneliti  merasa  penasaran  ingin

mengatahui  bagaimana  pendapat  mahasiswa  selaku  calon  akuntan  profesional

tentang perilaku penghindaran pajak.

Pada  penelitian  sebelumnya  oleh  Holmes  et.  al telah  membuktikan  bahwa

tingkat  edukasi,  usia,  dan  gender  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  etis

seseorang terkait  dengan kepatuhan pembayaran pajak.  Hal  ini  juga didukung oleh

beberapa  pendapat  peneliti:  Albert  Badura  menyatakan  bahwa  siswa  cenderung

berperilaku meniru apa yang telah diajarkan oleh guru/dosen yang telah diamatinya

sebagai proses belajar. Menurut penelitian Holmes 2012 mahasiswa yang usianya lebih

tua memiliki tingkat kepatuhan etis yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang lebih

muda. Menurut Gilligan dalam Luthar et. al (1997) laki-laki dan perempuan memiliki

perbedaan  jelas  terkait  orientasi  moral  dan  argumentasi.  Peneliti  sebelumnya  juga

melakukan  penelitian  tentang  apakah  perilaku  responden  akan  berubah  ketika

diberikan treatment  berupa hukuman.  Menurut  teori  utilitarisme dalam (Ohoitimur,

1997) hukuman (punishment)  diberikan  pada seorang terhukum untuk memberikan

efek jera. Namun pendapat peneliti sebelumnya bahwa “perilaku etis responden akan

berbeda setelah responden diberikans treatment” ditolak.
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Sedangkan  menurut  O'Leary  (2009)  dalam  Holmes  et.  al (2012)  pengambilan

keputusan etis individu cenderung berubah setelah diberikan treatment.

Punishment  merupakan  pembeda  penelitian  ini  dengan  penelitian

sebelumnya. Karena  didalam  perpajakan  terdapat  resiko  berupa  hukuman

(punishment)  entah  itu  dalam bentuk hukuman denda maupun hukuman pidana

apabila  seseorang  melakukan  pelanggaran.  Punishment didalam  penelitian  ini

diberikan untuk mengetahui apakah perilaku etis responden akan berubah setelah

dan  sebelum  responden  mengetahui  bahwa  terdapat  resiko  punishment berupa

denda  apabila  responden  diaudit  dan  memilih  untuk  melakukan  tindakan  yang

tidak etis (memilih menghindari kewajiban pajaknya).

Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  Holmeset.  al,  2012.

Keterbatasan pada penelitian sebelumnya adalah karena pada saat  diadakan survei,

responden diminta mengisikan identitas dirinya sehingga responden merasa diawasi

oleh peneliti. Penelitian kali ini akan mengikuti saran dari peneliti sebelumnya untuk

menjadikan  responden  anonim  dengan  tidak  menuliskan  identitas.  Namun  sebagai

bukti  penelitian  responden  diminta  menuliskan  identitas  dirinya  di  akhir  sesi.

Penelitian akan dilakukan dengan tekhnik survei.  Menurut  Jogiyanto (2013)  survei

dilakukan  untuk  mendapatkan  data  opini  individu.  Penelitian  akan  dilakukan  di

Universitas  Katolik  Soegijapranata  dengan  menargetkan  populasi  mahasiswa

akuntansi  Universitas  Katolik  Soegijapranata  angkatan  2017  dan  2015  yang  aktif.

Peneliti akan membuat skenario yang berhubungan dengan kewajiban responden untuk

memenuhi kewajiban pajaknya untuk kemudian melihat apakah responden cenderung

melakukan  pengambilan  keputusan  etis  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya  atau

justru cenderung menghindari kewajiban pajaknya.
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Tingkat Edukasi,

Usia, Gender, dan Punishment Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Mahasiswa Terkait dengan Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak"
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkkan latar belakang masalah yang telah saya buat, maka permasalahan 

yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berkut:

1.2.1.  Apakah mahasiswa dengan tingkat  edukasi  lebih tinggi  akan menunjukkan

tingkat pengambilan keputusan etis terkait kepatuhan pembayaran pajak yang

lebih tinggi?

1.2.2. Apakah Mahasiswa dengan usia yang lebih tua akan menunjukkan tingkat

pengambilan keputusan etis terkait kepatuhan pembayaran pajak yang lebih

tinggi?

1.2.3. Apakah  wanita  memiliki  pengambilan  keputusan  etis  terkait  kepatuhan

pembayaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan pria?

1.2.4. Apakah  terdapat  perbedaan  perilaku  etis  mahasiswa  terkait  kepatuhan

pembayaran pajak antara mahasiswa setelah mengetahui resiko  punishment

dan sebelum mengetahui resiko punishment?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin membuktikan penelitian terdahulu bahawa tingkat

edukasi, usia, dan gender dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis

seseorang  mengenai  kepatuhan  pembayaran  pajak  dan  juga  membuktikan

bahwa perilaku etis responden dalam memberikan jawaban pada kuesioner

akan berubah ketika responden telah diberikan treatmen.

1.3.2. Manfaat Penelitian
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Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktek bagi:

1.3.2.1. Mahasiswa

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menyadarkan

mahasiswa  selaku  calon  akuntan  profesional  bahwa  pendidikan

etika merupakan pembelajaran yang sangat penting. Apabila sejak

dini  mahasiswa  sudah  melakukan  tindakan  yang  menyalahi  etika

maka  kedepannya  akan  berkemungkinan  besar  untuk  melakukan

pengambilan  keputusan  yang  tidak  etis  yang  dapat  merugikan

berbagai pihak.

1.3.2.2. Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak

universitas bahwa pendidikan etika bagi mahasiswa sangat penting

dan menjadi dasar pembentukan moral mahasiswa setelah lulus dari

universitas nantinya.

1.3.2.3. Pembaca

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan

lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan etis mahasiswa dalam

bentuk kepatuhan membayar pajak.

1.3.2.4. Peneliti Selanjutnya
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Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan

referensi  bagi  penelitian  selanjutnya  terkait  dengan  pengambilan

keputusan  etis  yang  dilakukan  mahasiswa  untuk  mematuhi

kewajiban pembayaran pajak.



8

1.4. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Pikir
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1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, maka sistematika

dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab  ini  menjelaskan  latar  belakang,  perumusan  masalah,  tujuan  dan

manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab  ini  memberikan  pembahasan  mengenai  teori-teori  yang  melandasi

penelitian ini, pengembangan hipotesis, dan definisi operasional.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang subjek, obyek dan lokasi penelitian, sumber

dan jenis  data  penelitian,  teknik  pengumpulan data,  alat  pengumpulan

data, desain penelitian, dan teknik analisis data/uji hipotesis

Bab IV HASIL ANALISIS

Bab ini memberikan gambaran umum dari responden, distribusi jawaban responden,

dan hasil pengujian hipotesis.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan, saran dan keterbatasan dalam penelitian.


