
1 
 

 
 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak hanya 

merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel 

kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya 

diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah bertujuan untuk mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak 

hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk 

kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak (Ridwan,2016). 

Tujuan utama setiap institusi pemungutan pajak adalah tercapainya 

penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat penerimaan pajak 

aktual (actual revenue) dengan penerimaan pajak potensial. Dengan kata lain, 

tidak ada selisih antara penerimaan aktual dengan penerimaan potensial, atau 

sering disebut tax gap, biasanya tax gap ini mencerminkan tingkat kepatuhan 

membayar pajak (tax compliance). 

Kepatuhan pajak juga sering diasosiasikan dengan dua istilah baku sudah 

popular dalam bidang-bidang perpajakan, yakni tax avoidance dan tax evasion. 

Perbedaan dari kedua istilah ini secara konvensional terletak pada aspek 
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legalitasnya. Tax avoidance terkait dengan upaya-upaya Wajib Pajak secara legal 

untuk mengurangi kewajiban pajaknya karena adanya kelemahan-kelemahan 

sistem perpajakan atau tidak adanya aturan yang mengatur dalam ketentuan 

perpajakan, sedangkan tax evasion terkait pada upaya-upaya ilegal Wajib Pajak 

untuk menghindari kewajiban pajaknya. 

Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk 

menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh UU Perpajakan. 

Auditor pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Departemen 

Keuangan Republik Indonesia, bertanggung jawab atas penerimaan Negara dari 

sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaa ketentuan perpajakan. 

Aparat pelaksanaan DJP di lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

mempunyai auditor-auditor khusus dalam fungsional pajak. Tanggung jawab 

Fungsional Pajak adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk 

menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan. Direktur 

Jenderal Pajak juga mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.   

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan 

perpajakan, maka antisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 

yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan pajak 

diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan 

berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan juga 

merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur 
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Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan pajak merupakan suatu mekanisme pengawasan dalam 

penerapan self assestment  perpajakan di Indonesia. Dalam beberapa dekade yang 

telah kita lewati, penyelesaian tindak kriminal di bidang perpajakan belum sempat 

mendapatkan solusi seperti yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat. Di 

lain pihak, belum ditemukan adanya perbaikan mental dan rasa tanggung jawab 

dari para pegawai dilingkungan perpajakan yang disebabkan oleh pengaruh dari 

Wajib Pajak tertentu yang mengarah kepada penyuapan dan pemerasan, sehingga 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang ada tidak dapat dilaksanakan dengan 

baik. Di sisi lain, beberapa studi menyatakan bahwa masyarakat dan kalangan 

bisnis secara konsisten mempersepsikan Dirjen Pajak sebagai salah satu lembaga 

terkorup. Namun Ditjen Pajak tidak tinggal diam mendengar persepsi itu, 

beberapa langkah telah diambil diantaranya dengan reformasi administrasi 

misalnya dengan memperkenalkan online payment, e-filling, large taxpayer office, 

dan inovasi sistem informasi lainnya untuk mengurangi kontak langsung 

pembayar pajak dengan petugas pajak (Saputra 2011). 

Pemeriksaan pajak adalah satu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib 

Pajak dalam kenyataannya, Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi  sejumlah 

pajak yang dianggap kurang bayar. Pembayaran pajak yang cenderung menurun 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan penyampaian Surat 
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Pemberitahuan (SPT) yang cenderung menurun dibandingkan dengan upaya 

ekstensifikasi perpajakan yang telah dilakukan oleh DJP.  

Pada awal Agustus lalu, otoritas pajak telah memerintahkan seluruh 

petugasnya untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Sebelumnya 

penghentian pemeriksaan ini bertujuan sebagai jalan pintas untuk memungut pajak 

lebih cepat melalui tax amnesty, dibandingkan mereka harus melalui proses 

hukum yang membutuhkan waktu lebih lama. DJP berharap penghentian itu bisa 

menarik WP untuk ikut program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang 

tertuang dalam Instruksi Dirjen Pajak nomor INS-03/PJ-2016. Hanya saja, pada 

pelaksanaannya kebijakan itu ternyata dinilai tidak efektif mendorong peserta tax 

amnesty. Kalaupun ada, jumlah nya tidak sesuai harapan dan estimasi pemerintah. 

Karena diduga banyaknya wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka DJP 

akan kembali mengintensifkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, hal itu 

dilakukan, agar penerimaan pajak tahun ini bisa optimal, sehingga defisit APBN-P 

2016 bisa dijaga di bawah 3% (Zatnika,2016). 

Upaya melaksanakan penegakan hukum sebagai salah satu tindakan 

pemeriksaan pajak, maka diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kulitas dan 

kuantitas yang memadai disamping diperlukan prosedur pemeriksaan, norma dan 

kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. 

 Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemeriksa 

Pajak, serta melihat luasnya jangkauan tugas, sementara jumlah petugas yang 

terbatas, maka efisiensi kerja adalah suatu kebutuhan utama. Dengan efisiensi 
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kerja yang tinggi maka pelaksanaan tugas pemeriksa pajak akan meningkat, pada 

akhirnya akan memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap tercapainya 

tujuan Direktorat Jendral pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Dari gambaran diatas, semakin nyata bahwa Pemeriksa Pajak (fiskus) harus 

memiliki tanggung jawab, pengalaman dalam perpajakan agar terciptanya 

efisiensi dan efektivitas  dalam pemeriksaan pajak. Sehingga penerimaan pajak 

dapat mencapai target yang diinginkan. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas, 

penelitian oleh Putra (2014) dan Raharja,dkk (2015) menyatakan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariviana (2014) Menyimpulkan 

bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Amril (2014) yang menyatakan bahwa 

akuntabilitas tidak berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Selain akuntabilitas, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah kepuasan kerja, kompensasi finansial dan batasan waktu. Karena faktor-

faktor ini yang menjadi permasalahan penting untuk dicarikkan solusi demi 

meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Karyawan dituntut untuk mampu 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. 

Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan, berkurangnya jumlah 

keluhan dan tercapainya target yang optimal (Rosita, 2016). 
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Penelitian terkait dengan kepuasan kerja telah dilakukan oleh Crossman dan 

Zaki (2003) tidak menemukan adanya pengaruh atau hubungan yang   signifikan 

antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Trijayanti, dkk (2015) menyatakan adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja auditor. 

Alasan menggunakan variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini karena 

situasi kerja yang menyenangkan dapat terbentuk apabila sifat dan jenis pekerjaan 

yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang dimiliki oleh 

karyawan. Dengan demikian, karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya 

daripada karyawan yang tidak puas, yang tidak menyukai situasi kerjanya.  

Kepuasan kerja yang dirasakan karyawan tersebut dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri individu yang dibawa setiap karyawan sejak mulai 

bekerja di tempat kerjanya. Sedangkan faktor ekstrinsik merupakan faktor yang 

menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri karyawan, seperti kondisi fisik, 

lingkungan kerja, interaksi dengan karyawan lain, sistem penggajian dan lain 

sebagainya, yang semuanya dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(Taurisa, 2012).  

Penelitian terkait dengan konflik peran telah dilakukan oleh Gunawan dan 

Ramdan (2012) menyatakan bahwa konflik peran tidak mempengaruhi kinerja 

auditor secara signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena konflik peran yang 

dihadapi auditor tidak menimbulkan perasaan tertekan dan serba salah dalam 
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melaksanakan tugas pekerjaannya. Kondisi tersebut dianggap sebagai suatu 

tuntutan dalam profesi auditor serta tanggung jawab yang lumrah terjadi dalam 

praktik dunia kerja dan mau tidak mau harus dihadapi oleh auditor tanpa 

menimbulkan pengaruh terhadap kinerjanya. Oleh karena itu, seorang auditor 

dituntut untuk memiliki sikap mental yang tangguh dalam menjalankan profesinya 

sebagai seorang akuntan publik. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian  

Komariah, dkk  (2014) yang menyatakan konflik peran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja auditor. 

Konflik peran terjadi ketika seseorang karyawan menghadapi harapan yang 

tidak sesuai dengan harapan, sehingga apa yang diharapkan tidak tercipta secara 

efektif. Konflik peran dianggap sebagai bentuk tekanan dari dua kelompok 

berbeda sehingga tidak memungkinkan untuk bisa mematuhi semua aturan 

kelompok yang saling berlawanan. Konflik peran secara khusus juga dilihat 

sebagai bentuk ketidaksesuaian antara peran yang harus dilakukan dan tututan 

pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan sebuah standar profesional 

tertentu yang diyakini dan dianut oleh karyawan. 

Faktor lain dari konflik peran adalah kompensasi finansial. Kompensasi 

yang diberikan kepada karyawan bisa berupa kompensasi finansial maupun 

kompensasi non finansial. Kompensasi finansial berupa gaji, bonus, komisi, 

asuransi. Sedangkan kompensasi non finansial terdiri dari tanggung jawab, 

peluang akan pengakuan, peluang akan promosi. Pemberian kompensasi 

merupakan salah satu tugas dari fungsi personalia yang paling kompleks dan juga 

merupakan salah satu aspek yang paling berarti baik bagi karyawan maupun 
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organisasi yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dan 

meningkatkan kinerjanya. 

Penelitian terkait batasan waktu pemeriksaan telah dilakukan oleh Saputra 

(2011) menyatakan bahwa batasan waktu pemeriksaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Hasil ini menolak penelitian 

sebelumnnya yang dilakukan oleh Nataline (2007) yang menyatakan adanya 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja  dan kualitas audit. 

Batasan waktu pemeriksaan diberikan sesuai dengan tugas yang diberikan, 

jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan 

tugasnya akan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuannya atau mngerjakan hanya 

sebagian tugasnya. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, maka fokus 

perhatian auditor akan berkurang pada pekerjaannya sehingga akan cenderung 

gagal mendeteksi buktu audit yang signifikan (Nataline, 2007). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari  penelitian yang dilakukan oleh 

Ridwan (2016) mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Kepuasan Kerja, Batasan 

Waktu Pemeriksaan, dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Pemeriksaan Pajak KPP 

Pratama dan Madya Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Ridwan (2016)  adalah penelitian ini mengembangkan dengan menambah variabel 

kompensasi finansial. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abuniyo (2015) menyatakan bahwa 

kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan pada penelitian Riyadi (2011) yang menyatakan bahwa 
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kompensasi finansial tidak mempengaruhi kinerja karyawan maupun motivasi 

karyawan. Karena hasil penelitian sebelumnya yang berbeda dan tidak konsisten, 

maka peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel kompensasi finansial. 

Objek yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah karyawan pada 

perusahaan manufaktur di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini lebih terfokus 

pada petugas pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pekanbaru. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dari hasil penelitian 

terdahulu yang berbeda maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Akuntabilitas, Kepuasan Kerja, Konflik Peran,  

Kompensasi  Finansial, dan Batasan Waktu Pemeriksaan Terhadap Kinerja 

Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pekanbaru”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak ? 

2. Apakah  kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak ? 

3. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak ? 

4. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak ? 

5. Apakah batasan waktu pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa 

pajak ? 
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6. Apakah akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, kompensasi finansial 

dan batasan waktu pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

pemeriksa pajak ? 

1.3 Tujuan penelitian 

 Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemeriksa pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pemeriksa 

pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kinerja pemeriksa pajak 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pemeriksa 

pajak. 

5. Untuk mengetahui pengaruh batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. 

6. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, 

kompensasi finansial dan batasan waktu pemeriksaan berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja pemeriksa pajak.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan 

menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penellitian  

sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan 

mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan 

ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh 

akuntabilitas,kepuasan kerja, konflik peran, kompensasi finansial dan batasan 

waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa pajak. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP di Pekanbaru, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan 

gambaran mengenai pengaruh akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, 

kompensasi finansial dan batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa 

pajak. 

b) Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai 

akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran,  kompensasi finansial dan batasan 

waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara 

singkat terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling 

berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan menjelaskan tentang grand theory, pajak, 

pemeriksaan pajak, dan variabel-variabel terkait penelitian, 

pandangan islam, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan. Bab ini juga akan menjelaskan ruang lingkup 

penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, defenisi operassional variabel dan metode 

analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi 

deskripsi data/karakteristik responden, analisis data, hasil 

pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna bagi 

pembaca serta peneliti selanjutnya.  


