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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011: 20), pajak adalah “kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan   tidak   mendapatkan   imbalan   secara   langsung   dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Perpajakan pasal 1 UU No.6 

Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No.16 Tahun 

2009 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang  

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :  

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan.  

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah.  

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter,yaitu mengatur. 

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat, bila terlalu 

tinggi,  masyarakat  akan  enggan  membayar  pajak. Namun  bila terlalu rendah, 

maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Menurut 

Sumarsan (2010:7), agar tidak menimbulkan masalahpemungutan pajak harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil. 

2. Pungutan pajak tidak menggangu perekonomian. 

3. Pemungutan pajak harus efisien. 

4. Sistem pemungutan pajak sederhana. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2009) yaitu : 

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 

Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair),  artinya pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas 

Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambhan 
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Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.Dengan 

demikian maka optimalisasi pemasukan dan ke kas negara tecipta atas 

usaha wajib pajak dan fiskus. Sistem pemungutan pajak suatu negara 

menganut dua sistem :  

1) Self assesment system  : Menghitung pajak sendiri 

2) Official assesment system : Menghitung pajak adalah fiskus 

b. Fungsi  Mengatur (Regularend) 

Fungsi Mengatur (regularend) adalah fungi pajak yang dipergunakan oleh 

pemerintah sebagai alat mengatur atau melaksanankan kebijkaan 

pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dan fungsi tambahannya hanya sebagai pelengkap dari 

fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai 

sebagai alat kebijakan, misalnya : pajak atas minuman keras ditinggikan 

untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari 

pajak mengatur (regularend). 

c. Fungsi Demokrasi 

Fungsi demokrasi dari pajak adalah fungsi yang merupakan salah satu dari 

penjelman atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan. Fungsi demokrasi pada saat ini di 

kaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari 

pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan  kewajibannya membayar 

pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia 
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mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari 

pemerintah. 

d. Fungsi Redistribusi pendapatan 

Pajak redistribusi adalah fungsi yang lebih baik menekankan pada unsure 

pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan 

adanya tarif progresif  yang mengenakan pajak lebih besar kepada 

masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil 

kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih kecil. 

2.1.3  Pemeriksaan Perpajakan 

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Pengertian pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol (2007:64) 

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dimaksudkam untuk menguji sejauh mana 

kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pengertian 

dan tujuan pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2009 didalam pasal 1 angka 25, pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk 

mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketetntuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Sari (2013:17) pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan 

bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara 

objektif oleh Pemeriksa Pajak yang profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 



 

 

 

18 

Menurut Mardiasmo (2011:50) pemeriksaan pajak serangkaian kegiatan 

mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

2.1.3.2  Kinerja Pemeriksa Pajak 

 Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang 

perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, 

Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang 

diberi tugas, wewenang, dan tangggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. 

Kinerja Pemeriksa Pajak diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai dalam  

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya, 

dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah 

suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Kinerja Pemeriksa 

Pajak merupakan kesuksesan yang dicapai seseorang dalam suatu pekerjaan. 

Kesuksesan yang dimaksudkan tersebut ukurannya tidak bisa disamakan dengan 

semua orang, namun lebih merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang menurut 

ukuran sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. Namun untuk mencapai 

keseragaman dalam pelaksanaan, Kinerja Pemeriksaa Pajak di Indonesia diatur 

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar 

Pemeriksaan Untuk Menguji Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Beberapa 

standar pemeriksaan yang harus dilakukan antara lain : 
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1. Pemeriksa Pajak harus melakukan persiapan yang baik sesuai dengan 

tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama; 

2. Pemeriksa pajak harus menentukan Luas Pemeriksaan (audit Scope)  

berdasarkan petunjuk yang diperoleh melalui pencocokan data, 

pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan 

pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;  

3. Pemeriksa pajak melakukan persiapan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari data wajib pajak, seperti : profil wajib pajak, analisis data 

keuangan wajib pajak minimal dua tahun terakhir atau sesuai dengan data 

yang tersedia dan data lain yang relevan.  

4. Pemeriksa pajak menyusun rencana pemeriksaan pajak, kertas kerja 

pemeriksaan pajak dan program pemeriksaan pajak dan laporan hasil 

pemeriksaan pajak dan program pemeriksaan pajak dan laporan hasil 

pemeriksaan pajak. 

5. Pemeriksa pajak melaksanakan pemeriksaan dengan mengacu pada 

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan, Pedoman Pemeriksaan, dan petunjuk 

teknis pemeriksaan.  

2.1.3.3  Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

  Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata cara 

Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, bahwa tujuan pemeriksaaan perpajakan adalah 

menetapkan jumlah pajak terutang. 
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2.1.3.4  Tujuan Pemeriksaan 

Objek dari pemeriksaan adalah laporan keuangan Wajib Pajak yang 

menjadi dasar dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pemeriksaan pajak 

adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh direktorat Jenderal Pajak, 

dalam hal ini petugas pemeriksaan pajak (fiskus) terhadap Wajib Pajak atas 

pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-undang pajak untuk 

berbagai tujuan. Dalam melakukan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak 

mempunyai satu atau beberapa tujuan, misalnya untuk menguji kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapaun tujuan dari 

pemeriksaan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, 

yaitu : 

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib 

Pajak, Pemeriksaan untuk tujuan diatas dapat dilakukan dalam hal sebagai 

berikut: 

a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengambilan 

pendahuluan pajak 

b. SPT rugi 

c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan 

dalam Surat Teguran) disampaikan 

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan indonesia untuk selama-

lamanya. 
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e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 

analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban 

perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2. Tujuan lain dalam Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak, antara lain : 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. 

b. penghapusan NPWP. 

c. Pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

e. Pencocokan data atau alat keterangan. 

f. Pengumpulan guna penyusutan Norma Penghitungan Pengahasilan 

Neto. 

g. Penentuan wajib Pajak. 

h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 

i. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mutra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda. 

3 Ruang Lingkup dan Jangka waktu Pemeriksaan 

Menurut Fitrios dan Rusli (2011:166:168) Ruang lingkup pemeriksaan 

terdiri dari, yaitu : 

a. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat 

kedudukan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang 
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meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun 

berjalan atau tahun-yahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang 

dilakukan di tempat Wajib Pajak.  

b. Pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu untuk 

tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor 

hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. 

Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap 

atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan 

dengan pemeriksaan sederhana, Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan 

dalam jangka waktu 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 

minggu. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi 

adanya transakasi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup 

pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan. 

Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi unsur 

transfer pricing, yaitu memerlukan pemeriksaan yang telah mendalam serta 

memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 

2 tahun. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan paling lama 2 tahun ini tidak 

berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat 

Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak. 

Pelaksanaan pemeriksaan dalam Himayah (2008:32) dapat dilakukan 

dengan dua  metode yaitu : 
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a. Metode Langsung 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka 

dalam Surat Pemberitahuan (SPT), laporan keuangan, buku-buku, catatan-

catatan, dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaaan. 

b. Metode Tidak Langsung 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka 

dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak langsung melalui suatu 

pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode 

tidak langsung yang biasa digunakan antara lain metode transaksi tunai, 

metode perbandingan kekayaan bersih, metode satuan dan volume, metode 

pendekatan produksi dan metode pendekatan laba kotor. 

2.1.4 Insentif 

2.1.4.1 Pengertian Insentif   

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada 

pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif 

merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar 

kinerja pegawai dapat meningkat. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas 

tentang insentif, di bawah ini ada beberapa ahlimengemukakan pengertian 

mengenai insentif.  

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:117), mengemukakan bahwa: 

“Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu 

yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang 

dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi” 
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Jadi menurut pendapat-pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan, 

bahwa insentif adalah dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan 

agar dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi sehingga dapat membangkitkan 

gairah kerja dan motivasi seorang pegawai. Di mana pada prinsipnya pemberian 

insentif menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan mengharapkan adanya 

kekuatan atau semangat yang timbul dalam diri penerima insentif yang 

mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik dalam arti lebih produktif 

agar tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat terpenuhi sedangkan bagi 

pegawai sebagai salah satu alat pemuas kebutuhannya. 

2.1.4.2 Tujuan Insentif 

Tujuan pemberian insentif adalah untuk memenuhi kepentingan berbagai 

pihak, yaitu:  

1.  Bagi perusahaan:  

a. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar 

loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan.  

b. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang 

ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan 

absensi.  

c. Meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi 

bertambah untuk setiap unit per satuan waktu dan penjualan yang 

meningkat.  
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2.  Bagi pegawai:  

a. Meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran 

di luar gaji pokok.  

b. Meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga mendorong mereka 

untuk berprestasi lebih baik. 

Siagian (2010:265-267), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi sistem pemberian insentif adalah :  

Pertama ; Tingkat upah dan gaji yang berlaku. Dari berbagai survey, 

sistem pemberian upah termasuk insentif yang diterapkan oleh berbagai organisasi 

dalam suatu wilayah tertentu, diketahui adalah tingkat upah dan gaji yang pada 

umumnya berlaku. Akan tetapi hal ini tidak bisa diterapkan begitu saja oleh 

organisasi tertentu, hal ini dikaitkan dengan faktor yang harus di pertimbangkan 

diantaranya ialah langka tidaknya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan.  

Kedua ; Tuntutan serikat pekerja. Serikat pekerja berperan dalam 

mengajukan tuntutan tingkat upah dan gaji termasuk insentif yang lebih tinggi 

dari tingkat yang berlaku. Tuntutan serikat pekerja ini dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, misalnya dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan para anggotanya, atau karena situasi yang memungkinkan 

perubahan dalam struktur upah dan gaji.  

Ketiga ; Produktifitas. Agar mampu mencapai tujuan dan berbagai 

sasarannya, suatu organisasi memerlukan tenaga kerja yang produktif. Hal ini 
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menggambarkan bahwa kaitan yang sangat erat antara tingkat upah ataupun 

pemberian insentif dengan tingkat produktivitas kerja.  

Keempat ; Kebijaksanaan organisasi mengenai upah dan gaji. 

Kebijaksanaan suatu organisasi mengenai upah dan gaji karyawan tercermin dari 

jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Bukan hanya gaji pokok yang mereka 

peroleh, akan tetapi dari kebijaksanaan tersebut mencakup tunjangan, bonus, dan 

insentif. Bahkan kebijaksanaan tentang kenaikan gaji berkala perlu mendapat 

perhatian khusus dari pihak manajemen. 

Kelima ; Peraturan Perundang - undangan. Pemerintah berkepentingan 

dalam bidang ketenagakerjaan, seperti tingkat upah minimum, upah lembur, 

jumlah jam kerja dan lain sebagainya di atur dalam perundang-undangan. 

2.1.4.3 Bentuk-bentuk Insentif 

  Sistem insentif ada pada hampir setiap jenis pekerjaan dari tenaga kerja 

manual sampai profesional, manajer dan pekerja eksekutif. Ada beberapa bentuk 

insentif secara umum yaitu:  

1. Piecework (Upah per output) 

 Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output atau barang yang 

dihasilkan pekerja. Sistem ini bersifat individual, standarnya output per 

unit. Cocok digunakan untuk pekerjaan yang output-nya sangat jelas dan 

dapat dengan mudah diukur dan umumnya terdapat level yang sangat 

operasional dalam organisasi.  
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2. Production Bonus (Bonus Produksi)  

Tambahan upah yang diterima karena hasil kerja melebihi standar yang 

ditentukan, dimana karyawan juga mendapatkan upah pokok. Bonus juga 

dapat dikarenakan pekerja menghemat waktu penyelesaian pekerjaan.  

3. Commission (Komisi) 

 Insentif yang diberikan berdasarkan junlah barang yang terjual. Sistem ini 

biasanya digunakan untuk tenaga penjual atau wiraniaga. Sistem ini 

bersifat individual, standarnya adalah hasil penjualan yang dapat diukur 

dengan jelas.  

4. Maturity Curve (Kurva Kematangan)  

Merupakan kurva yang menunjukkan jumlah tambahan gaji yang dapat 

dicapai sesuai dengan prestasi kerja dan masa kerja sehingga karyawan 

diharapkan terus meningkatkan prestasi.  

5. Merit Pay (Upah Kontibusi)  

Penerimaan kenaikan upah terjadi setelah suatu penilaian prestasi. 

Kenaikan ini diputuskan oleh penyelia karyawan, sering juga bersama 

atasan. Tetapi nilai kenaikan jarang ditentukan secara baku, karena 

kenaikan tersebut terjadi berdasarkan sasaran manajemen.  

6. Pay for Knowledge Compensation (Upah untuk Pengetahuan) 

 Pemberian insentif yang didasarkan bukan pada apa yang dikerjakan oleh 

karyawan, tetapi pada apa yang dapat dilakukan untuk organanisasi 

melalui pengetahuan yang diperoleh, yang mempunyai pengaruh besar dan 

penting bagi organisasi.  
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7. Nonmonetary Incentive (Insentif Non Materi) 

Insentif umumnya berupa uang, tetapi insentif dapat pula dalam bentuk 

lain. Seperti dalam bentuk materi baru (seperti gantungan kunci hingga 

topi), sertifikat, liburan dan lain-lain. Hal ini dapat berarti sebagai 

pendorong untuk meningkatkan pencapaian usaha seseorang. Adapula 

insentif diberikan dalam bentuk usaha perubahan seperti rotasi kerja, 

perluasan jabatan, dan pengubahan gaya.  

2.1.5 Beban Kerja 

2.1.5.1 Konsep Beban Kerja 

Beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang 

digunakan atau dibutuhkan untuk menampung suatu pekerjaan dalam waktu  

waktu tertentu (Komaruddin, 2005:235). 

Menurut Permendagri No. 12/2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan  

yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali 

antara volume kerja dan norma waktu. 

Pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang 

harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka 

waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk 

mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit 

organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan 

menggunakan teknik analisis  jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik 

manajemen lainnya. Lebih lanjut dikemukakan pula, bahwa pengukuran beban 

kerja merupakan salah satu teknik manajemen untuk mendapatkan informasi 
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jabatan, melalui proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan secara analisis. 

Informasi jabatan tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai alat untuk 

menyempurnakan aparatur baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

sumber daya manusia (Widiastuti, 2006:18). 

Beban kerja (workload) adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh seseorang. Fitriany (2011) menyebutkan bahwa beban kerja auditor dapat 

dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor 

atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit.  

Menurut Widiastuti (2006:9), pengukuran beban kerja adalah jumlah 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada 

setiap pegawai. Perhitungan beban kerja didasarkan pada beberapa variabel 

sebagai berikut : 

1. Jumlah waktu yang dubutuhkan adalah waktu efektif yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan kepada setiap 

pegawai. 

2. Beban kerja adalah banyaknya tugas pekerjaan yang dibebankan kepada 

setiap pegawai untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu menurut 

kebutuhan/peraturan yang telah dibuat. 

3. Hasil kerja adalah output yang diperoleh dari proses penyelesaian suatu 

pekerjaan yang dapat diukur dengan standard waktu yang telah ditetapkan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

4. Optimal adalah hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan standard 

waktu yang telah ditentukan.  



 

 

 

30 

Dari beberapa paparan mengenai konsep beban kerja yang telah 

disebutkan, dan terkait dengan Pemeriksa Pajak, penulis menyimpulkan bahwa 

beban kerja Pemeriksa Pajak adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

pemeriksan pajak yang harus diselesaikan oleh pemeriksa pajak dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

Dimensi dari variabel beban kerja yang digunakan oleh penulis pada 

penelitian ini sesuai dengan konsep beban kerja yang dikemukakan oleh 

Widiastuti (2006) adalah : 

1. Jumlah waktu 

Indikator yang digunakan untuk dimensi jumlah waktu adalah banyakanya 

waktu yang akan diberikan untuk menyeesaikan pekerjaan. 

2. Banyaknya tugas 

Indikator yang  digunakan untuk dimensi banyaknya tugas adalah besarnya 

tugas yang diberkan dalam suatu periode. 

3. Output  

Indikator yang digunakan untuk dimensi output adalah hasil yang dicapai 

dibandingkan dengan target yang diberikan atasan. 

4. Optimal  

Indikator yang diigunakan untuk dimensi optimal adalah pencapaian atas 

target yang telah diberikan dibandingkan dengan waktu yang disediakan. 

2.1.5.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja  

Prihatini (2007), menyatakan bahwa beban kerja dipengaruhi faktor-faktor 

sebagai berikut : 
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1. Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti: 

a. Tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti stasiun kerja, tata 

ruang,  tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, 

sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas 

pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, pelatihan atau pendidikan yang 

diperoleh, tanggung jawab pekerjaan.  

b. Organisasi kerja seperti masa waktu kerja, waktu istirahat, kerja 

bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, 

pelimpahan tugas dan    wewenang.  

c. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, 

dilingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis.  

2. Faktor internal  

 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat 

dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut strain, berat 

ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun subjektif. 

Faktor internal meliputi faktor somatis Jenis kelamin,  umur, ukuran 

tubuh, status gizi,  kondisi kesehatan, faktor psikis (motivasi, persepsi, 

kepercayaan. keinginan dan kepuasan).  

2.1.5.3 Dampak Beban Kerja  

 

Beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan kelelahan baik 

fisik maupun mental dan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan 

pencernaan, dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit 

dimana pekerjaan yang terjadi karena pengurangan gerak akan menimbulkan 
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kebosanan dan rasa monoton. Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena 

tugas atau pekerjaan yang terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada 

pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan pekerja (Prihatini, 2007). 

2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

2.1.6.1 Administrasi Perpajakan Modren  

Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kunci yang 

melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP, Departemen Keuangan. Hal 

itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan good governance dan pelayanan 

prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntuan pelayanan yang lebih 

baik dari stakeholders  perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit 

kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksana 

teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, 

mengondisikan dan menyesesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) 

modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah 

ditetapkan di unit masing-masing (Pandiangan, 2008:23). 

 Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2001 tersebut 

ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 

yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar yaitu KPP WP Besar I dan KPP WP 

Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib Pajak 

terkategori pembayar pajak terbesar di seluruh Indonesia dan melayani 

administrasi pajak PPh dan PPN (Widodo dan Djefris, 2008:63). 

 Sistem modernisasi administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2008:7) 

menyatkan bahwa “Sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah restruksi 
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organisasi penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan nformasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini 

disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia”. 

Triwigati (2013:28) menyebutkan bahwa istilah “administrasi perpajakan” 

dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, administrasi 

perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban 

kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di 

kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan dalam arti luas, 

administrasi perpajakan dipandang sebagai :   

1. Fungsi, meliputi fungsi perencanaan pengorganisasian, penggerakan 

danpengadilan perpajakan.  

2. Sistem, sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan 

seperangkat unsure (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana dan 

prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan secara bersama – sama 

menjalankan fungsi dantugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.  

3. Lembaga, sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi 

yangmengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan. 

 

Menurut Ensiklopedi perpajakan, administrasi perpajakan yaitu cara-cara 

atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Harahap, 2004 dalam Ghania 

2010). Peran dari administrasi perpajakan yaitu mengupayakan merealisasikan 

peraturan perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN yang 

disesuaikan dengan kondisi terkini dan pengalaman di Negara berkembang 

dengan menerapkan kebijakan perpajakan yang adil dan efisien.  

Administrasi perpajakan berhubungan erat dengan perilaku pembayar 

pajak untuk memilih patuh membayar pajak atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan 

reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 
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pembayar pajak dan mengurangi atau menghapus perilaku yang mendorong 

ketidakpatuhan pembayar pajak. 

Adapun delapan karakteristik administrasi perpajakan yang baik yaitu: 

pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan pendapatan Negara. 

Kedua, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan. Ketiga, 

dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan 

menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi 

kepentingan pribadi. Keempat, dapat mencegah dan memberikan sanksi serta 

hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. 

Kelima, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. 

Keenam, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Ketujuh, memberikan dukungan 

terhadap pertumbuhan dan pembangunan yang sehat masyarakat Wajib Pajak. 

Kedelapan, dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat 

(Gunadi, 2004 dalam Ghania 2010). 

Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan 

dibuatkan aturan main yang jelas guna melaksanakan tugas dan fungsi dari 

pelaksana modernisasi administrasi perpajakan. Adapun tugas dan fungsi antara 

lain: 

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan 

prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia 

2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur 

administrasi dan ketentuan perpajakan lainnya 
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3. Modernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mempengaruhi wajib pajak dan administrasi perpajakan. 

Modernisasi kelembagaan dalam hal ini telah disatukannya kantor 

pemeriksa dan kantor pajak bumi dan bangunan menjadi Kantor Pelayanan Pajak, 

di mana struktur organisasinya dibuatkan jelas jenjang tugas dan wewenangnya. 

Sistem prosedur dibuatkan dan disesuaikan dengan kondisi administrasi 

perpajakan yang modern sekarang ini. Sumber daya manusia pun ditata 

sedemikian rupa, sehingga tugas yang jelas. 

 Menurut Kurnia (2010:109) menyatakan bahwa modernisasi administrasi 

pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai 

satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung 

menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan 

bidang pengawasan. Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan terbangun 

pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara 

yang baik dan berkesinambungan, modernisasi sistem perpajakan dilingkungan 

DJP bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Good Governance merupakan penerapan sisitem administrasi 

perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system 

teknologi yang handal dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan 

pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan 

mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Kurnia, 2010:109). 

Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk 

mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di 
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bidang teknologi informasi dinamika yang berkembang di masyarakat terutama 

dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawiroddidirjo, 2007). Serta  yang 

lebih penting lagi, pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal akan 

mendukung program trasparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan 

terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya 

penyalahgunaan dapat diminimalisir. 

Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan 

pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan online 

memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara online yang menjadikan 

proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana. 

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good 

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan 

akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan 

terkini. Strategi yang ditempuh dalam adalah pemberian pelayanan prima 

sekaligus pengawasan  intensif  kepada para wajib pajak.  Administrasi 

perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan 

kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar 

sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (administrative cost) dan 

biaya kepatuhan (compliance cost) serta menjadikan administrasi pajak sebagai 

bagian dari kebijakan pajak (Sofyan, 2005). 

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), bahwa ada empat dimensi reformasi 

administrasi perpajakan yaitu : 
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1. Struktur Organisasi   

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran 

yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan sub 

unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi 

administratif, dan jaringan komunikasi formal. 

 

2. Prosedur Organisasi 

Berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan Keputusan, 

pemilihan prestasi, sosialisasi, dan karir. Prosedur organisasi merinci 

langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling 

berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.   

 

3. Strategi Organisasi 

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan 

tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, eluang, 

dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi 

dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari 

waktu ke waktu sebagai pola arus keupusan yang bermakna. 

 

4. Budaya Organisasi 

Menurut Sofyan (2005), budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem 

penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam 

organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. 

 

Setelah dikeluarkannya Undang-undang perpajakan yang terbaru yang 

merupakan satu paket perubahan Undang-undang perpajakan (yaitu UU KUP, UU 

PPh dan sebentar lagi akan disetujui DPR UU PPN dan PPnBM), maka mau tidak 

mau akan dikeluarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

menindaklanjuti atas keluarnya paket UU perpajakan tersebut. Namun, yang perlu 

diingat bahwa dalam membuat peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku tersebut sebaiknya turunan dari UU perpajakan tersebut dibuatkan 

sederhana, efektif dan cepat dikeluarkan. Misalnya dalam satu pasal UU KUP 

disebutkan bahwa untuk teknis pelaksanaan pasal tersebut, maka akan dikeluarkan 

peraturan pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan, maka peraturan-



 

 

 

38 

peraturan tersebut harus cepat keluar, karena implementasi pelaksanaan UU 

perpajakan tersebut dapat terlaksana dengan cepat. 

Modernisasi teknologi terus-menerus dilakukan perbaikan dan perubahan 

guna memudahkan masyarakat dan Wajib Pajak serta Direktorat Jenderal Pajak 

dalam melakukan tindak lanjut atas modernisasi perpajakan ini. 

2.1.6.2 Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan 
 

Konsep dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah 

sebagai berikut : 

1. Konsep Umum 

Modernisasi Adninistrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya 

meliputi : 

a. Dalam hal restruksasi organisasi, konsepnya adalah  

1) Debirokratisasi, 

2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, 

3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi 

kebertan, 

4) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola 

dengan KPP 

b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan 

konsep: 

1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi 

2) Efisien dan “customer oriented” 

3) Sederhana dan mudah dimengerti, dan 
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4) Adanya built-in control. 

c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, 

konsepnya adalah  : 

1) Berbasis kompetensi, 

2) Optimalisasi teknologi dan komunikasi dan informasi, 

3) Customer driven, dan 

4) Continuous improvement 

2. Tujuan Modernisasi Perpajakan 

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar 

belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu : 

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi 

b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi dan 

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

2.1.7 Pandangan Islam Mengenai Pajak 

Pajak dalam Islam disebut Dharibah (beban), karena pajak merupakan 

kewajiban tambahan bagi kaum muslimin setelah zakat, sehingga dalam 

penerapannya akan dirasakan sebagai beban atau pikulan. 

Firman Allah 1 : dalam surah At-taubah ayat 29 :  

 ُ َم ٱَّللَّ ُهوَن َها َحزَّ ِ َوََل بِٱْليَْوِم ٱْلَءاِخِز َوََل يَُحزِّ تِلُو۟ا ٱلَِّذيَن ََل يُْؤِهنُوَن بِٱَّللَّ  قََٰ

َب َحتَّىَٰ يُْعطُوا۟ ٱْلِجْزيَةَ َوَرُسولُهُۥ َوََل يَِدينُوَن ِديَن ٱْلَحقِّ ِهَن   ٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱْلِكتََٰ

ِغُزون  َعن يٍَد َوهُْن َصَٰ
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Artinya:  Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak  

(pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At 

Taubah ayat 29). 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini adalah tentang pengaruh insetif, beban kerja dan sistem 

administrasi perpajakan Moedern terhadap kinerja pemeriksaan pajak sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan variabel dan metode 

analisis yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja 

pemeriksaan pajak Kantor Pelayanan Pajak di Pekanbaru untuk persepsi kinerja 

pemeriksaan pajak terhadap beban kerjanya, Beban kerja merupakan jumlah 

kemampuan mental dalam proses atau sumber daya lainnya dan jumlah yang 

diperlukan untuk suatu penugasan dalam waktu tertentu. 

Saran penelitian ini adalah diperlukan kebijakan administrasi perpajakan 

untuk menambah jumlah kinerja pemeriksa pajak dengan mempertimbangkan 

analisis beban kerja menurut standar waktu kerja.  

Tabel 2.2 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai 

Pengaruh Insetif, Beban Kerja Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap 

Kinerja Pemeriksaan Pajak. 

 

 

  



 

 

 

41 

Tabel 2.1 

Penelitian-penelitian Terdahulu 

 

No 
Peneliti 

Terdahulu 
Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Sri Rahayu 
dan Ita 

Salsalina 
Lingga 
(2009) 

Pengaruh 
Modernisasi Sistem 
Administrasi 
Perpajakan terhadap 
Kinerja Pemeriksa 
Pajak di KPP Pratama 
Bandung. 

Dependen : 
Kinerja Pemeriksa 
Pajak 
Independen : 
Modernisasi sistem 
adminsitrasi 
perpajakan 

Modernisasi Sistem 
Administrasi 

Perpajakan Tidak 
Berpengaruh 

Terhadap Kinerja 
pemeriksa pajak di 

KPP Pratama 
Bandung 

2. Edi 
Wicakson 

(2011) 
 

Analisis Beban Kerja 
Fungsional Pemeriksa 
Pajak (Studi Kasus 
persepsi Fungsional 
Pemeriksa Pajak 
Terhadap Beban 
Kerja pada Kanwil 
Dirjen Pajak Jakarta 
Khusus) 

Dependen : 
Fungsional 
Pemeriksa Pajak 
Independen : 
Beban kerja, 
administrasi 
perpajakan 

Beban kerja 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
fungsional 
pemeriksa pajak  
 
 

3. Achmad 
Maskhun 
Sofyan 
(2012) 

Pengaruh Insentif dan 
Beban Kerja 
Terhadap Kinerja 
Juru Sita Pajak 
Negara Di Kantor 
Pelayanan Pajak di 
Wilayah Jawa Tengah 
I, Jawa Tengah II, 
Dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (2012) 

Dependen :  
Kinerja Juru Sita 
Pajak  
Independen :  
Insentif dan Beban 
Kerja  
 

Insentif dan beban 
kerja berpengaruh 
terhadap Kinerja 
Juru Sita Pajak 
Negara Di Kantor 
Pelayanan Pajak di 
Wilayah Jawa 
Tengah I, Jawa 
Tengah II, DI 
Yogyakarta(2012) 

4.  Dwi Puput 
Carmelita 

(2013) 

Pengaruh Sistem 
Modernisasi 
Administrasi 
Perpajakan Terhadap 
Kinerja Pemeriksa 
Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama 
Bandung Karees 

Dependen : Kinerja 
Pemeriksa Pajak 
(KPP) Pratama 
Bandung 
Independen : 
Sistem Modernisasi 
Administrasi 
Perpajakan 

Sistem Modernisasi 
Administrasi 
Perpajakan 
Berpengaruh 
Terhadap Kinerja 
Pemeriksa Pajak 

5. Laila Surayya 
(2015) 

Pengaruh 
Modernisasi Sistem 
Administrasi 
Perpajakan, Beban 
Kerja, dan Batasan 
Waktu Pemeriksaan 
Terhadap Kinerja 
Pemeriksa Pajak. 
 

Dependen : 
 Kinerja Pemeriksa 
Pajak Independen 
: 
Modernisasi sistem 
adminsitrasi 
Perpajakan 

Beban Kerja 
Pemeriksaan Pajak 
berpengaruh 
dengan 
administrasi 
perpajakan. 

Sumber : Data olahan 2017 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, 

maka model penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
      

H1 

  

     H2 

     H3 

         

   Variabel Independen     Variabel Dependen 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian adalah 

pengaruh insentif, beban kerja dan administrasi perpajakan terhadap kinerja 

pemeriksaan pajak. 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus 

dilakukan pengujian. Hipotesis ini dimaksudkan untuk memberi arah bagi analisis 

penelitian. (Marzuki, 2005 dalam Tarina, 2014). 

2.4.1 Pengaruh Insentif terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak  

Menurut Nawawi (2008) insentif daalah penghargaan atau ganjaran yang 

diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, 

sifatnya tidak tepat atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu insentif sebagai bagian 

dari keuntungan, terutama sekali di berikan pada pekerja yang bekerja secara baik 

atau berprestasi, misalnya dalam bentuk pemberian bonus dan dapat pula 

Insentif (X1) 

Beban Kerja (X2) 

Sistem Administrasi 

Perpajakan Modren (X3) 

 

 

Kinerja pemeriksa 

pajak 

(Y) 
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diberikan dalam bentuk barang. Hasibuan (2012) menjelaskan insentif adalah 

balas jasa yang dibayarkan kepada tenaga kerja tertentu yang prestasinya di atas 

prestasis tandar. Menurut Hasibuan (2006:184) insentif adalah Jaminan social, 

Bonus, Pemberian penghargaan, Kenaikan pangkat, Promosi. 

Menurut Sofyan (2012) insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Ia mengatakan bahwasanya salah satu penyebab rendahnya disiplin 

kinerja karyawan disebabkan oleh persoalan insentif. Penelitian yang sama juga 

dilakukan oleh Fahrul (2016), ia mengatakan Insentif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H1 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak 

 

2.4.2 Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak 

Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan oleh 

setiap perusahaan, karena beban kerja salah satu yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Menurut Komaruddin  (2005:235)  analisa beban 

kerja adalah suatu proses analisa terhadap waktu yang digunakan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan. 

Kapasitas kerja yang baik akan mengacu kepada kemampuan fisik dan prima 

dalam bekerja. Seseorang yang memiliki beban kerja yang tinggi akan 

berpengaruh terhadap kinerjanya yaitu dapat menurunkan kualitas hasil dalam 

bekerja.  

Adanya pengaruh beban kerja terhadap kinerja fungsional pemeriksa pajak 

telah diteliti oleh Wicaksono (2011) dan Hafifah (2012) menyatakan Beban kerja 

auditor dapat dilihat dari banyaknya melakukan pemeriksaan- pemeriksaan yang 
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ditangani oleh seorang pemeriksa pajak atau terbatasnya waktu pemeriksa untuk 

melakukan proses pemeriksaan.  

Berdasarkan konsep tersebut maka penulis menduga bahwa beban kerja 

merupakan hal yang harus diperhatikan bagi seorang tenaga kerja, pada penelitian 

ini peneliti menduga semakin banyak beban kerja yang dimiliki oleh Pemeriksa 

Pajak maka akan semakin menurunkan keefektifitasan kinerja Pemeriksa Pajak. 

Beban kerja yang terlalu banyak juga akan menurunkan skeptisme profesionalnya 

yang nantinya dapat mempengaruhi dan dapat menurunkan hasil kinerja 

Pemeriksa Pajak.  

H2: Beban kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak 

 

2.4.3  Sistem Administrasi Perpajakan  Modern terhadap Kinerja 

Pemeriksaan Pajak 

Menurut Ensiklopedia perpajakan, mengemukakan bahwa “Administrasi 

Perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan 

penerimaan negara sebagaimana amanat APBN” (Pandiangan:2008). Menurut 

Rahayu (2009:110) Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah bagian 

dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan 

terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu 

bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan 

(change program) atau reformasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut 

modernisasi. Adapun tujuan dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan 

good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakkan yang 
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transparan dan akuntabel, dengan memanfatkan sistem informasi teknologi yang 

handal dan terkini. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai 

upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif.  

Hal ini didukung oleh penelitian Moch fatkur Fadhillah (2013) yang 

menyatakan Reformasi sistem perpajakan yang ideal diharapkan dapat menunjang 

negara dalam memenuhi kebutuhan akan pajak. Reformasi perpajakan di 

Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kinerja 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan dengan pembenahan pegawai 

perpajakan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka 

memahami, menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Selain itu juga membenahi baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin, maupun 

mental pemeriksa pajak.  

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Modernisasi sistem 

administrasi perpajakan Bagi DJP akan menekankan pada peningkatan pelayanan 

perpajakan yang semakin efisien dan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel 

oleh pemeriksa pajak dalam peningkatan pajak dan dengan adanya modernisasi 

administrasi perpajakan dapat menjadikan kerja pemeriksa pajak semakin akurat 

dan efisien. Pengawasan yang lebih ketat dan kinerja yang baik dapat megurangi 

tingkat penyimpangan.  

H3 : Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemeriksa pajak. 


