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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya 

diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah bertujuan untuk mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut hanya dapat di capai jika 

seluruh masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat 

sumber-sumber biaya Negara adalah berasal dari sektor pemerintah dan 

masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 

harus di tumbuhkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa 

pembangunan adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Sejak tahun 1984, 

pemerintah telah mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan 

yang berasal dari kekuatan sendiri. 

Salah satu pendapatan dalam Negeri adalah pajak. Pajak merupakan 

sumber utama penerimaan Negara disamping penerimaan dari sumber migas dan 

non migas. Optimalisasi penerimaan pajak dikarenakan semakin meningkatnya 

kebutuhan dana pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan 

sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang 

digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak pemerintah 

dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonorni, mengatur laju inflasi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara. 
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Penerimaan pajak merupakan sumber utama dan tulang punggung 

penerimaan Negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan. Melihat peran pajak yang cukup penting bagi pembangunan 

negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk lebih mengoptimalkan 

penerimaan pajak melalui berbagai program serta membuat beberapa kebijakan, 

antara lain: menyempurnakan peraturan perpajakan, melanjutkan program 

esktensifikasi wajib pajak, meningkatkan intensifikasi pemungutan kinerja dan 

pelayanan kepada wajib pajak. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan 

memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dalam Negeri. 

Bahkan pada tahun 2014, penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari total 

penerimaan negara (APBN Kementerian Keuangan RI).  

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemeriksaan pajak, 

maka pemeriksaan pajak akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemeriksa 

pajak untuk memeriksa aspek keuangan wajib pajak, sikap jujur serta dedikasi 

tinggi dari pemeriksa pajak tersebut. Berkaitan dengan kondisi ini, pemeriksa 

pajak dituntut untuk mampu mempertahankan kepercayaan yang telah mereka 

peroleh dari Negara. Kepercayaan ini harus senantiasa ditingkatkan dengan 

didukung oleh suatu keahlian pemeriksaan yang tinggi. Pemeriksa pajak harus 

memiliki pemahaman mengenai karakteristik-karakteristik keahlian audit 

sehingga mereka akan terus berupaya untuk dapat mengidentifikasi dan mencapai 

suatu karakteristik keahlian audit yang ideal. Apabila pemeriksa pajak telah 

mengerti dan memahami bahwa ada karakteristik keahlian audit tertentu yang 

perlu untuk dimiliki, diharapkan pemeriksa pajak mampu untuk meningkatkan 
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keahlian dalam profesi mereka sebagai pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal 

Pajak. 

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa jika ingin terus 

menaikkan penerimaan pajak, maka jumlah pegawai harus ditambah. Penambahan 

jumlah pegawai haruslah memiliki sumber daya manusia yang cukup baik untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah 

satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak sehingga penting untuk 

dilakukan pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM sangat berperan penting bagi 

organisasi dan lembaga tertentu. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari 

pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integras, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran 

perorangan, organisasi, dan masyarakat (Tribun News ; 2013). 

Faktor yang menyebabkan tingginya jumlah penggelapan pajak di 

Indonesia adalah jumlah petugas pajak di Indonesia masih terhitung rendah dan 

kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan pajak terhitung banyak. Oleh karena 

itu, diperlukan kinerja yang baik dari setiap pemeriksa pajak agar meminimalisir 

kerugian Negara yang timbul dari sektor perpajakan. Untuk menghasilkan 

pemeriksaan pajak yang berkualitas tentunya pasti diawali oleh pemeriksa pajak 

yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat dilihat dari standar 

penilaian kinerja itu sendiri. Standar penilaian kinerja suatu organisasi harus dapat 

diproyeksikan kedalam standar kinerja para pegawai sesuai dengan unit kerjanya. 
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Evaluasi kinerja harus dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi 

dapat tercapai secara efektif dan efisien (Rachmawati, 2013).  

Berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak dalam beberapa tahun 

terakhir telah menimbulkan skeptisisme masyarakat mengenai kepercayaan 

terhadap KPP. Permasalahan menurunnya kinerja pegawai yang dihadapi kantor 

sebenarnya merupakan permasalahan klasik yang selalu up to date untuk 

didiskusikan. Penilaian kinerja pegawai sebagai pelaku dalam organisasi dengan 

membuat ukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

Tabel 1.1  Sejumlah Pegawai Pajak yang Terjerat Kasus Korupsi dan Suap 

Periode Tahun 2012-2016 

 

No  Nama Pegawai 

Pajak 

Kasus Hukum Keterangan 

1. Dana Widyatmika 

(Golongan III-c) 

Mantan Pegawai 

Pajak Account 

Representative 

- Menerima 

Suap dan 

Pencucian 

uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 17 Februari 2012, 

ditetapkan sebagai tersangka 

atas kasus penyuapan dan 

pencucian uang diantara nya 

: 

- Menerima uang Rp 3,4 

miliar atas pengurusan 

pajak kurang bayar PT 

Mutiara Virgo dan 

menerima uang Rp 750 

Juta dari Mandiri 

Traveller Chueqe (MTC). 

- Memeras PT Kornet 

Trans Utama senilai Rp 1 

miliar untuk mengurangi 

kewajiban pajak. 

- Terbukti melakukan 

tindakan pencucian uang. 

- Divonis 13 tahun penjara. 

2. Anggrah Pratama 

( Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak 

Bogor) 

- Menerima suap - Menerima suap Rp. 300 

juta dari PT Gunung 

Emas Abadi. 

- Divonis 6 tahun penjara 

dan denda 200 juta. 

3. Tommy Hidratno - Menerima suap - Menerima suap Rp 280 juta 
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No  Nama Pegawai 

Pajak 

Kasus Hukum Keterangan 

(Kepala Seksi 

Pengawasan dan 

Konsultan Kantor 

Pajak Sidoarjo) 

konsultan pajak PT Bhakti 

Investama James Gunardjo. 

Ditujukan untuk 

menyelesaikan restitusi 

pajak perusahaan berkode 

emiten BHIT tersebut. 

- Divonis 10 tahun penjara 

pada 1 Oktober 2013 dan 

denda Rp.100 juta 

4. Pargono Riyadi 

( Pejabat Pemeriksa 

Pajak Madya di 

Kantor Wilayah 

Jakarta Pusat ) 

-Menerima suap - Meminta suap dari 

pengusah otomotif sebesar 

Rp. 125 juta pada 11 maret 

2013. 

- Divonis 4 tahun 6 bulan 

penjara. 

 

5. Denok Taviperiana 

& Totok Hendriyanto  

( Kepala Seksi 

Humas Kantor  Pajak 

Bekasi Pegawai 

Pelayanan Pajak 

- Pengurusan 

Restitusi Pajak 

- Pengurusan Restitusi Pajak 

senilai Rp 21 Milyar oleh  

PT. Surabaya Agung 

Industry dan Paper. 

6. Herry Setiadji, 

Indarto Catur 

Nugroho dan Slamet 

Riyana ( Pegawai 

Kantor Pajak 

Kebayoran Baru III 

DJP Kemkeu ) 

- Pengurusan 

Restitusi Pajak 

- Pengurusan Restitusi Pajak 

senilai Rp 3 Milyar  atas 

Pajak Penghasilan (PPh) 

Badan Tahun 2012 dan 

Pajak Penambahan Nilai 

(PPN) masa Februari 2013 

oleh  PT. Electronic Design 

and Manufacturing 

International (EDMI). 

Mereka melakukan 

pemerasan sebesar Rp 450 

juta agar kelebihan pajak 

dapat dikembalikan. 

-  Divonis 5 tahun penjara. 

7. Mohammad Dian 

Irwan Nuqishira & 

Eko Darmayanto 

(Penyidik dan 

Pemeriksa Pajak 

Kantor Pajak Jakarta 

Timur) 

 

- Menerima suap - Keduanya ditangkap saat 

menerima uang Rp 2 Miliar 

dari karyawan perusahaan 

produsen baja The Master 

Steel. 

- Divonis 9 tahun penjara. 
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No  Nama Pegawai 

Pajak 

Kasus Hukum Keterangan 

8. Heru Sulastyano 

(Kepala 

Subdirektorat Ekspor 

Dirjen Bea dan 

Cukai) 

- Menerima suap 

- Pencucian uang 

- Pada tanggal  29 Oktober 

2013 ditangkap, menerima 

suap dari Komisaris PT 

Tanjung Jati Utama sebesar 

Rp. 11,4 miliar untuk 

menghindari audit 

kepabeanan 

9. Abdul Gani & 

Erkson P Sitorus 

(Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak 

Bandung Karess dan 

Kepala Seksi Pajak 

Penghasilan & Tiga 

Aparat Pemeriksa 

Pajak 

- Menerima suap - Pengadilan Tipikor 

Bandung mengadili lima 

aparat pajak tersebut Rabu 

8 Januari 2014. Terdakwa 

menerima suap sebesar Rp. 

115 juta dan me;anggar  

pasal 12 pasal 12 C, pasal 

11, pasal 5 ayat (2) UU 

antikorupsi. 

10. Hadi Purnomo 

(Dirjen Pajak dan 

Mantan Kepala 

Badan Pemeriksa 

Keuangan) 

- Melakukan 

Pengemplangan 

Pajak yang 

dilakukan BCA 

- Hadi Purnomo menerbitkan 

surat keberatan pajak nihil 

(SKPN) dan merugikan 

negara sebesar 375 miliar 

dan sampai sekarang 

kasusnya masih 

dikembangkan oleh KPK. 

11. Handang Soekarno 

( Kasubdit Bukti 

Permulaan Pajak 

Direktorat 

Penegakan Hukum 

Ditjen Pajak 

Kemenkeu ) 

- Menerima suap - Menerima suap dengan 

ditemukan barang bukti 

berupa uang sejumlah USD 

148.000 atau senilai Rp 1,9 

miliar. Uang itu 

didapatkannya dari Rajesh 

untuk mengurus 

permasalahan pajak 

perusahaannya. Penerimaan 

uang oleh Handang sebesar 

Rp 1,9 miliar itu adalah 

pemberian tahap pertama 

dari komitmen total sebesar 

Rp 6 miliar. 

- Dituntut 15 tahun penjara 

(Kasus masih berjalan). 

Sumber : www.kpk.go.id/id/siaran-pers 

Kantor Pelayanan Pajak tidak terlepas dari kondisi-kondisi di atas, karena 

kantor atau organisasi perlu memperbaiki kinerja pegawai. Kantor perlu 
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mengembangkan model kompetensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai sehingga dapat dijadikan dasar pengembangan sumber daya manusia. 

Dari beberapa pemberitaan yang disebutkan dimedia mengenai kasus 

dugaan korupsi petugas pajak, menurut Sofyan (2012) sebagai  pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) banyak pihak yang mempertanyakan keberhasilan 

reformasi di DJP dan terbentuk persepsi masyarakat akan citra buruk DJP, Kasus 

yang terjadi berkali-kali menimbulkan beban mental yang semakin berat bagi 

pegawai DJP untuk bangkit kembali. Permasalahan yang harus dijawab bukan 

hanya bagaimana memunculkan semangat pegawai DJP, akan tetapi juga 

memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi DJP. Ketidakpercayaan 

masyarakat (yang  juga wajib pajak) dapat menimbulkan keengganan dalam 

membayar pajak. Berbagai kasus yang melibatkan pegawai DJP dapat 

menyebabkan masyarakat menilai bahwa institusi DJP merupakan institusi yang 

korupsi dan tidak serius melakukan reformasi.  

Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk 

menjalankan fungsi pengawasan yang telah dimanfaatkan oleh UU Perpajakan. 

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

mempunyai auditor-auditor khusus dalam fungsional pajak. Fungsional pajak ini 

memiliki tanggung jawab yang cukup besar bagi pemeriksaan pajak. Tanggung 

jawab fungsional pajak adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu 

untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan 

(Mardiasmo, 2011:54). Pemeriksaan pajak merupakan suatu mekanisme 

pengawasan dalam penerapan self assesment  perpajakan Selain itu, pemeriksaan 
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pajak juga merupakan sarana untuk meningkatkan penerimaan negara 

menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak (Maharani, 2006). 

Begitu juga dengan kinerja pegawai yang selalu menjadi faktor untuk 

peningkatan dalam setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang. Demikian juga 

untuk Direktorat Jenderal Pajak, agar dapat meningkatkan penerimaan Negara di 

bidang perpajakan, maka DJP harus meningkatkan setiap kinerja dari 

karyawannya. Salah satunya adalah kinerja dari pemeriksa pajak, diperlukan 

kinerja yang baik dari setiap pemeriksa pajak agar meminimalisir kerugian Negara 

yang timbul dari sektor perpajakan (Feliana Faries dan Doni Budiono, 2014). 

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan dipublikasikan 

berkaitan dengan kinerja pegawai, diantaranya menunjukkan adanya beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya insentif dan beban kerja 

terhadap administrasi kinerja pemeriksa pajak. Insentif adalah kompensasi yang 

mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam 

bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar 

yang telah ditentukan. Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai 

ikatan kerja sama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta 

pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Pemberian insentif merupakan imbalan 

yang diberikan kepada seorang pegawai yang telah melakukan suatu pekerjaan di 

luar tugas pokoknya atau melebihi target dari pekerjaan tersebut. Insentif sangat 

penting bagi pegawai guna merangsang seseorang untuk melakukan pekerjaan 

melebihi apa yang diinginkan oleh organisasi. Disamping itu insentif juga 
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berfungsi sebagai penghargaan dari pegawai yang telah melakukan suatu 

pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan (Wibowo,2014). 

Sedangkan beban kerja merupakan jumlah kemampuan mental dalam 

memproses atau sumber daya lainnya dan jumlah yang diperlukan untuk suatu 

penugasan dalam waktu tertentu. Pengertian beban kerja ini mengandung dua 

dimensi yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dimensi kuantitatif merupakan jumlah 

pekerjaan dibanding sumber daya yang mengerjakan dalam waktu tertentu. 

Dimensi kualitatif adalah bagaimana respon pekerja terhadap pekerjaannya, 

apakah pekerjaan menjadi membebaninya atau terlalu ringan baginya (Nasution, 

2012). 

Penyimpangan dalam administrasi pajak berpotensi membawa pola 

hubungan yang menyimpang diantara para aktor pajak, yakni aparat pajak dan 

wajib pajak. Kurangnya kepekaan diantara para aktor pajak akibat lemahnya 

administrasi perpajakan yang berpotensi terhadap tidak optimalnya penerimaan 

Negara. Kelemahan-kelemahan administrasi perpajakan merupakan bagian 

integral dari sistem politik yang berkembang karena praktik politik yang terjadi 

selama lebih dari tiga puluh tahun memperlihatkan kekuasaan yang dominan 

daripada instrument negara yang lain, seperti faktor budaya dan faktor sumber 

daya manusia. Akibat dari hal tersebut adalah tidak berlakunya keterbukaan, 

transparansi, dan demokrasi dalam sistem administrasi perpajakan, dengan 

demikian menjadi tuntutan mendesak untuk disegerakan pembenahan administrasi 

perpajakan (Irianto,2009:178).  
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Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab oleh pemeriksa pajak, serta 

melihat luasnya jangkauan tugas sementara jumlah petugas pemeriksa pajak 

khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan dan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru yang terbatas, maka efisiensi kerja 

adalah suatu kebutuhan utama. Dengan efisiensi kinerja maka pelaksanaan tugas 

pemeriksaan akan meningkat. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan dipublikasikan 

berkaitan dengan kinerja pegawai, adanya beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja diantaranya kepemimpinan, kompensasi dan beban kerja 

terhadap kinerja pemeriksa pajak salah satunya penelitian oleh Edi Wicaksono 

(2011) mengenai Analisis Beban Kerja Fungsional Pemeriksa Pajak (Studi Kasus 

Persepsi Fungsional Pemeriksa Pajak terhadap Beban Kerja pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus). 

Berdasarkan uraian diatas, Maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puput 

Carmelita (2013) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bandung. Dengan adanya beberapa hasil penelitian yang beragam, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian kembali untuk mengetahui Pengaruh 

Insentif, Beban Kerja dan Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kinerja 

Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru 
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Tampan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan dan 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Adapun perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan menambahkan dua variabel 

independen yaitu insentif dan beban kerja .   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian degan judul Pengaruh Insentif, Beban Kerja dan Sistem Administrasi 

Perpajakan Modern terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Studi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru ? 

2. Apakah beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru ? 

3. Apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota 

Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan dan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif terhadap kinerja 

pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap 

kinerja pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota 

Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi modern 

perpajakan terhadap kinerja pemeriksaan pajak Kantor Pelayanan Pajak di 

Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh insentif, 

beban kerja, dan sistem administrasi perpajakan modern  terhadap kinerja 

pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru. 

2. Bagi Pemeriksa Pajak (fiskus) 

Sebagai sarana informasi bagi pegawai di lingkungan DJP dan Pemeriksa 

Pajak dalam rangka meningkatkan kinerja mereka untuk menjalankan 

tugas-tugasnya. 

3. Bagi Akademis 

Bagi akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu dan riset sistem informasi akuntansi dimasa yang 

akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika penulisan sebagai : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang melandasi 

penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga 

dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan Hipotesis yang dikemukakan 

dalam penelitian ini. 

BAB III  : METODE  PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang sampel penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, metode penelitian, definisi 

operasional variabel serta model analisis. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian yang  dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dan saran yang disampaikan oleh peneliti 

terkait penelitian yang dilakukannya. 


