BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Salah satu tujuan

dan sasaran

akuntansi sektor publik Direktorat

Jenderal Pajak yaitu penerirnaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber
penerimaan negara yang paling aman dan andal saat ini. Peranan penerimaan
pajak juga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan
dalam negeri. Pos penerimaan dalam negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara terdiri dari penerimaan minyak dan gas bumi, penerimaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak (Chaizi Nasucha; 2004).
Realisasi penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan, sebab
peranannya yang strategis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Buffes dan Shah dalam Sidik (2000 ) menyatakan bahwa
pengendalian defisit fiskal merupakan hal yang penting untuk menunjang
pertumbuhan perekonomian. Pengendalian defisit fiskal dapat dilakukan dari
pengelolaan sisi penerimaan,pengeluaran dan sisi pembiayan (Financing).
Sebagai bukti bahwa penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat
penting bagi negara, salah satunya dapat dilihat dari perbandingan antara
penerimaan pajak terhadap APBN dan penerimaan pajak terhadap penerimaan
dalam negeri. Antara lain peneriman pajak terhadap APBN selama lima tahun
terakhir (2001 s/d 2006) selalu berada diatas 60 %, begitu juga penerimaan pajak
terhadap penerimaan dalam negeri berada pada kisaran diatas 60%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa peran pajak baik terhadap APBN maupun terhadap
penerimaan negara sangat penting dibanding dengan penerimaan negara yang
lainnya Dengan demikian mendorong pemerintah untuk selalu menggali potensi
pendapatan melalui pajak.
Untuk selalu menggali potensi pajak, Direktorat Jenderal Pajak
senantiasa berupaya melakukan kegiatan intensifikasi pajak. Intensifksi adalah
suatu usaha untuk mencapai tujuan dengan memberdayakan sumber daya yang
tersedia. Dalam hubungannya dengan perpajakan, intensifikasi dimaksudkan
sebagai upaya yang dilakukan jajaran Direktorat Jenderal Pajak dengan
memberdayakan wajib pajak potensial yang sudah terdaftar dengan tujuan
mengamankan rencana penerimaan dan mengoptirnallcan tingkat kepatuhan
sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada rnasaJtahun
pajak berikutnya (UU No. 28 Tahun 2007).
Kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak salah satunya adalah pemeriksaan pajak, dengan adanya pemeriksaan pajak
dihampkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Hardi; 2003). Pemeriksaan
pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor
peraturan perpajakan. Keberhasilan perneriksaan pajak merupakan salah satu juru
kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sedangkan keberhasilan

pemeriksaaan pajak ini dapat dinilai dari kinerja pemeriksa pajak itu sendiri.
Kinerja dapat merefleksikan kesuksesan organisasi, sedangkan kinerja
karyawan adalah tingkat dimana karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan yang
ditetapkan. Sebagai bahan perbandingan, Siagan (1999) menguraikan bahwa

prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan menggunakan
sumberdaya yang terbatas untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan
sebelumnya, dengan membandingkan sasaran yang ingin dicapai dengan hasil
nyata yang dicapai setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Kemudian Mulyadi (200;
416), mengatakan karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka

penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian

atas perilaku manusia

dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan didalam organisasi.
Sementara dalam sekor publik, kinerja merupakan hasil dari penilaian
kesuksesan organisasi dan kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk
mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai
kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam
memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas (Mahmudi;

2007).

Dari konsep kinerja yang telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan
pemeriksaan pajak maka kinerja pemeriksaan pajak merupakan hasil penilaian
atas perilaku pemeriksa pajak dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan
didalam organisasi untuk mencapai kinerja, dalam ha1 ini yaitu prestasi hasil
pemeriksaan pajak. Sedangkan prestasi pemeriksaan pajak yaitu hasil
pemeriksaan yang dicapai oleh pemeriksa dengan menggunakan sumberdaya yang
ada untuk mencapai h a i l yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan
membandingkan sasaran yang ingin dicapai dengan hasil nyata yang dicapai
setelah pekerjaan pemeriksaan selesai dikerjakan, baik dilihat dari kualitas
maupun kuantitas individu.

Namun fenomena yang terjadi di lapangan , dapat dikatakan masih
kurang dari harapan, kondisi ini salah satunya terjadi di Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil Jawa Barat I

yang terdiri dari 13 Kantor Pelayanan Pajak sebagai

berikut :
Tabel 1.1
Kinerja Kegiatan Pemeriksaan Pajak
di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Bagian Barat I
2005
2006
Keteran~anITahun
Rencana 1 Realisasi
Rencana 1 Realisasi
Pencairan(Rp)/ pemeriksa
1 668,149 1 385,706 1 668,149 1 214,963
( Pencairanketetapan (%)
1 100% 1 39%
1 100% 1 27%
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2006)
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Berdasarkan Tabel 1.1, dilihat secara keseluruhan salah satu indikator

dari kinerja pemeriksa pajak pada tahun 2005 dan 2006 tidak ada yang memenuhi
target. Pada tahun 2005 realisasi pencairan (Rp) per pemeriksa rata-rata hanya
mencapai Rp 385,706.000 dari target Rp 668.149.000 dan Pencairad Ketetapan
mencapai 39% dari yang ditargetkan, begitu juga kinerja pemeriksa pajak tahun
2006, dirnana pencairan per pemeriksa rata-rata Rp 214.963.000 dari rencana Rp
668.149.000 dan pencairan ketetapan hanya tercapai sekitar 27%. dari. Kondisi
ini (Tabel 1.1) mengindiiikan bahwa kinerja pemeriksa pajak di Direktomt
Jenderal Pajak Kanwil Jawa Barat I relatif belum optimal.
Secara keseluruhan pencapaian target yang paling rendah terjadi di
Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Barat I yang berlokasi di Bandung
(Direktomt Jendral Pajak Kanwil Jabar I ; 2006). Ketidak optimalan kinerja
pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaannya akan menghambat
terhadap penerimaan pajak, sehingga peranan pajak seperti yang diharapkan oleh

pemerintah tidak akan optimal, dimana pajak merupakan sumber utama
penerimaan negara.
Bertitik tolak dari teorinya Allen dan Meyer (1991) menjelaskan bahwa
faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah komitmen
organisasi, serta Robbin (2002) mengemukakan bahwa pencapaian kinerja sangat
dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Secara teoritis adanya kemauan untuk
bekerja secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan suatu
pernyataan yang menyiratkan bahwa seseorang itu memiliki komitmen terhadap
pekerjaannya dan terhadap organisasinya. Dalam kata komitmen tercermin makna
adanya kemauan clan penerimaan, sehingga akan melakukan pekerjaannya sesuai
dengan yang diharapkan oleh organisasinya.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael Rikette and Anggela
Landered (1999), Ivan Aries Setiawan dan Imam Ghozali (2006), Lee et al.

(2000), Mayyer, Allen dan Dessler dalam Fred Luthans (2006) terkait dengan
adanya komitmen organisasi clan kinerja, dimana para peneliti ini mengemukakan
hasil penelitiannya bahwa komitmen organisasi berperan positif dalam
menentukan baik tidaknya job performance, yang dapat dipersepsikan bahwa
komitmen organisasi berperan dalam meningkatkan kinerja.
Berdasarkan fenomena, teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan
diatas menunjukkan bahwa kinerja pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I ternyata belurn optimal. Ketidakoptimalan
kinerja pemeriksaan pajak ini diduga diakibatkan oleh adanya kornitmen
organisasi yang kurang optimal. Dengan demikian peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dan mencari kebenaran apakah kurang optimalnya kinerja
pemeriksaan pajak dikarenakan adanya komitmen organisasi yang kurang
optimal.
Adapun penelitian ini dituangkan dalam laporan yang berjudul :

"Pengaruh Komitmen O r g a n h i Pemerjksa Pajak Terhadap Kinetja
Pemeriksa Pajak (Survey pada Wilayah Direktoran Jendral Pajak Jawa Barat

1.2 Identifiisi Masalah
Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam
latar belakang penelitian, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini
sebagai berikut :

1) Bagaimana komitmen organisasi para pemeriksa pajak pada Wilayah
Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.
2) Bagaimana kinerja pemeriksa pajak di Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa
Barat I.
3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh kinerja pemeriksa pajak terhadap

pemeriksa pajak di Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.

1 3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui komitrnen organisasi para pemeriksa pajak di Wilayah
Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.

2. Untuk mengetahui kinerja pemeriksa pajak Wilayah Direktorat Jendral
Pajak Jawa Barat I.
3. Seberapa besar komitmen organisasi berpengaruh terhadap pemeriksa

pajak Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Operasional
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan antara
lain :
1)

Sebagai masukan pentingnya komitrnen organisasi sebagai sarana
untuk meningkatkan kinerja pemeriksa pajak.

2)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi untuk
mernecahkan pernasalahan-pernasalahan yang berkaitan dengan
komitmen organisasi para pemeriksa pajak khususnya pada Wilayah
Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.

1.4.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu
Didasarkan pada pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan :
1) Sebagai pembenaran penelitian sebelumnya bahwa komitrnen organisasi

berperan dalam meningkatkan kinerja pemeriksa pajak

2) Sebagai bukti empiris bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan
kinerja pemeriksa pajak

1.5 Kerangka Pemikiran
Penerimaan

pajak

merupakan

surnber utama

penggerak

roda

perekonomian negara, maka dijadikan prioritas utama yang hams diperhatikan.
Salah satu yang sudah dilakukan pemerintah yaitu intensifhi dalam
pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kunci untuk
meningkatkan penerimaan pajak (Hardi, 2003; 5). Keberhasilan pemeriksaaan
pajak ini dapat dinilai dari kinerja pemeriksa pajak itu sendiri. Sedangkan secara
umum kinerja (Performance) didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang

dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Vroom dalam Handayani (2001),
kinerja yaitu tingkat sampai sejauh mana keberhasilan seseorang dalam
menyelesaikan tugas pekerjaannya yang disebut " level ofperformance".
Kemudian Potter dan Lawler dalam Handayani (2001) menyatakan
bahwa kinerja merupakan suatu bentuk kesuksesan seseorang untuk mencapai
peran atau target tertentu yang berasal dari perbuatannya sendiri. Kinerja
seseorang dikatakan baik apabila hasil kerja individu tersebut dapat melampaui
peran atau target yang ditentukan sebelumnya. Kemudian Brainy Dictionery
(2004) mengungkapkan bahwa kinerja sebagai tingkat prestasi atau keberhasilan
yang dapat dicapai oleh suatu organisasi pada suatu periode tertentu.
Kinerja pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung relatif
kurang optimal, sehingga kinerja pemeriksa pajak inilah yang merupakan

perhatian bagi peneliti, dimana peneliti akan menguji faktor apa yang kiranya
dapat mempengaruhi kurang optirnalnya kinerja pemeriksa pajak tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian Ivan Aries Setiawan dan Imam Ghozali
(2006) bahwa keberhasilan suatu kinerja dapat dipengaruhi oleh komitmen
organisasi, ha1 ini diperkuat oleh penelitian Lee et al. (2000) bahwa salah satu
indikator yang terpenting dalam meningkatkan kinerja perusahaan atau individual
yaitu adanya komitmen organisasi. Komitmen organisasi yaitu suatu proses yang
dilakukan oleh orang dari pimpinan puncak sampai pelaksana yang dirancang
untuk memberikan jarninan yang masuk aka1 akan tercapainya tujuan organisasi
dengan kondisi yang efektif dan efisien, keandalan informasi dm ketaatan hukum
serta perundang-undangan. Kornitmen organisasi ini diharapkan memberikan
atmosfir yang kondusif d i a n a karyawan bekerja dan kondisi ini diharapkan
menyadarkan para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan
dan bersifat multidimensi. Ketiga komponen tersebut meliputi: (1) Agective
commitment merupakan keterikatan ernosional terhadap organisasi dimana

pegawai mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan menikrnati keanggotaan
dalam organisasi, (2) Continuance commitment merupakan biaya yang dirasakan
yaitu berkaitan dengan biaya-biaya yang terjadi jika meninggalkan organisasi, (3)
Normative commitment merupakan suatu tanggung jawab untuk tetap berada

dalarn organisasi. Ketiga komponen komitmen organisasi ini sangat membantu
dalam ha1 menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara

karyawan dan organisasi, sehingga tercipta suatu kinerja yang baik (Mayyer clan
Allen dalam Frend luthans ;2006).
Ketiga komponen ini dapat diukur dengan 17 indikator pertanyaan
(Mayyer dan Allen dalam Fred Luthans ;2006) yaitu Aflective commitment diukur
dengan (1) organisasi yang di tempatinya adalah organisasi yang hebat sebagai
tempat bekerja, (2) menerima hampir semua jenis tugas pekerjaan agar tetap dapat
bekerja di organisasi tersebut, (3) merasakan bahwa merupakan bagian dari
organisasi, (4) organisasi yang ditempatinya benar-benar memberikan inspirasi
terbaik terhadap kinerja, (5) organisasi yang ditempatinya merupakan organisasi
yang baik, (6) memutuskan kerja di organisasi tersebut merupakan pilihan yang
terbaik, (7) telah banyak yang diperoleh dengan tetap bertahan di organisasi untuk
jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Continuance commitment diukur
dengan ( 1 ) membutuhkan gaji, (2) membutuhkan pekerjaan. Normative
commitment diukur dengan (1) sangat peduli dengan nasib organisasi, (2) loyalitas
terhadap organisasi, (3) menyadari bahwa nilai atau hak yang diterima sama
dengan kewajiban yang diberikan, (4) tidak mempunyai keinginan untuk
berpindah ke organisasi lain walaupun jenis pekerjaannya sarna, (5) bila terjadi
perubahan dalam hidup, kemungkinan besar tidak akan berpindah tempat, (6)
mengakui bahwa organisasi ini merupakan organisasi terbaik dibanding dengan
yang lainnya, (7) selalu merasa sepaharn baik dengan kebijakan organisasi sebagai
tempat kerja, (8) dapat melakukan usaha diluar dari yang diharapkan secara
normal untuk membantu kesuksesan organisasi.

Momday, Porter dan Steers dalam Arfan Ikhsan (2005) mengemukakan
bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu
mengembangkan 3 (tiga) sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan
atau profesi antara lain adalah identifikasi (identification), keterlibatan
(involvement) dan loyalitas (loyality).

4) Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang d i d a n diatas dihubungkan
dengan permasalahan yang ada di Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa
Barat I, bahwa masih kurang optimalnya kinerja pemeriksaan pajak diduga

disebabkan oleh Komitmen organisasi para pemeriksa yang relatif kurang
optimal. Dengan dernikian salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja
pemeriksa pajak diduga hams adanya unsur komitmen yang kuat dalam dii
pemeriksa pajak terhadap organisasi. Dalam artian apabila pemeriksa merasa
adanya keterikatan emosional terhadap organisasi dimana pegawai
mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan menilamti keanggotaan dalarn
organisasi tersebut, pemeriksa merasa bahwa terdapat biaya yang besar jika
meninggalkan organisasi dan pemeriksa merasa bertanggung jawab untuk
tetap berada dan loyal dalam organisasi, maka komitmen organisasi ini sangat
membantu dalam ha1 menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai
hubungan antara karyawan dan organisasi, sehingga akan tercipta suatu
kinerja yang baik.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, variabel komitmen organisasi
yang akan diteliti didasarkan pada konsep dan dimensi yang diadopsi dari Ivan
Aries Setiawan clan Imam Ghozali (2006), Lee et al. (2000), Mayyer dan Allen

dalam Fred Luthans (2006) serta Goleman (2007) yaitu kornitmen afektif dengan
indikator (a) merasa organisasi yang ditempatinya adalah organisasi yang hebat
sebagai tempat bekerja, (b) menerima hampir semua jenis tugas pekerjaan agar
tetap dapat bekerja di organisasi tersebut, (c) merasakan bahwa merupakan bagian
dari organisasi, (d) organisasi yang ditempatinya benar-benar memberikan
inspirasi terbaik terhadap kinerja, (e) organisasi yang ditempatinya merupakan
organisasi yang baik, (f) memutuskan kerja di organisasi tersebut merupakan
pilihan yang terbaik, (g) telah banyak yang diperoleh dengan tetap bertahan di
organisasi untuk jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Komitmen
kontinu dengan indikator (a) membutuhkan gaji dan (b) membutuhkan pekerjaan.
Dan komitmen normatif dengan indikator (a) sangat peduli dengan nasib
organisasi, (b) Loyalitas terhadap organisasi, (c) menyadari bahwa nilai atau hak
yang diterima sama dengan kewajiban yang diberikan, (d) tidak mempunyai
keinginan untuk berpindah ke organisasi lain walaupun jenis pekerjaannya sama,
(e) bila terjadi perubahan dalam hidup, kemungkinan besar tidak akan berpindah
tempat, (f) mengakui bahwa organisasi ini merupakan organisasi terbaik
dibanding dengan yang lainnya, (g) selalu merasa sepaham baik dengan kebijakan
organisasi sebagai tempat kerja, (h) dapat melakukan usaha diluar dari yang
diharapkan secara normal untuk membantu kesuksesan organisasi.
Variabel kinerja pemeriksa pajak yang hams dicapai dalam penelitian ini

adalah kinerja pemeriksa pajak yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (2007) dan Agus Setiawan (2007)
dalam melakukan penilaian.

Pencairan Ketetapan (%) adalah Nilai ketetapan pajak yang dibayar oleh
wajib pajak per Ketetapan pajak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Lebih
jelasnya variabel-variabel beserta indiator yang akan diteliti dapat dilihat pada
paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.1
Paradigma Penelitian
Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di
Wilayah DitreMorat Jendral Pajak Jawa Barat I
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Komitmen Oivanisasi
- Komitmen efektif
- Komitmen continue
- Komitmen normative
(Ivan Aries Setiawan dan
Imam Ghozali ;2006,
Lee et al.; 2000, Mayyer
dan Allen dalam Fred
Luthans ;2006,Goleman
;2007)

Kineria ~emeriksawiak
Pencairanlketetapan %
(Direktorat Jendral
Pajak 2007, dan Agus
Setiawan 2007
b

L

Berdasarkan indikator-indikator diatas quesioner yang akan dibuat untuk
dilakukan penelitian sebahagian diadopsi dari kuesioner yang sudah diuji oleh
Goldman (2007) yang ditejemahkan oleh T. Hermaya

1.6

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan permasalahan clan kerangka pemikiran yang telah diuraikan

sebelumnya dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut:

" Komitmen organisasi berpengaruhterhadap kinerja pemeriksa pajak di Wilayah
Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I"

