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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang seiring berjalannya waktu terus 

menerus berlangsung dan saling berkesinambungan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah 

memerlukan dana yang sangat besar dan dana pembangunan tersebut bisa didapat dari 

penerimaan pemerintah. Sumber utama penerimaan pemerintah berasal dari 

penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan yang diharapkan 

menjadi tulang punggung dana pembangunan juga merupakan wujud nyata partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa 

tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu sektor 

pajak perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. 

Dalam Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 yang merupakan perubahan terakhir tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System, 

dimana wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung 

jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan atau fiskus berfungsi untuk melakukan 

pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, dengan ketentuan yang telah digariskan 
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dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam aktivitas tersebut, 

kesempatan untuk melakukan kecurangan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian 

bisa sering terjadi, oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk menguranginya. 

Terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan, yang disebutkan memiliki 

uang Rp25 miliar di rekeningnya ditambah uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan 

senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya padahal dia hanya pegawai negeri 

golongan III-A yang sehari-hari menjadi penelaah keberatan (banding) perorangan 

dan badan hukum di Kantor Pusat Direktorat Pajak, membeberkan modus-modus 

penyimpangan pajak. Salah satunya adalah negosiasi di tingkat komisaris pajak 

sehingga output tidak mencerminkan nilai sebenarnya, dalam bahasa sederhana 

terjadi deal-deal antara aparat pajak dengan wajib pajak. 

Di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak pengendalian intern diistilahkan 

dengan pengawasan intern walaupun pada dasarnya satuan pengawas intern yang 

terdapat di kantor pajak tersebut melaksanakan pengendalian intern. 

Pengendalian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan 

tujuan agar organisasi tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian terhadap 

penerimaan pajak merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak agar target penerimaan pajak yang telah dianggarkan dapat tercapai bahkan 

melebihi. 

Pada hakekatnya setiap kegiatan dalam organisasi ataupun usaha sangat 

memerlukan apa yang disebut dengan pengendalian. Tujuan pengendalian antara lain 
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adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang 

seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau 

hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang 

bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang diperlukan. Pengendalian 

bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan 

utama pengendalian ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa 

datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari 

suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Oleh karena itu, 

penerapan sistem pengendalian intern yang memadai dalam sistem perpajakan, 

terutama yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak, sangat berguna dalam 

pencapaian akuntabilitas dan transparansi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul: “PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 

PENCAPAIAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA MODERN” (Studi Kasus Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Cibeunying? 
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2. Bagaimana upaya pencapaian akuntabilitas di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cibeunying? 

3. Bagaimana upaya pencapaian transparansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cibeunying? 

4. Bagaimana peranan sistem pengendalian intern dalam pencapaian 

akuntabilitas dan transparansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi dan 

data-data yang relevan dengan objek penelitian yang penulis kaji, sehingga setelah 

data yang sudah diolah dan dianalisis dapat dijadikan bahan dalam penyusunan 

skripsi. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian intern Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Cibeunying. 

2. Untuk mengetahui pencapaian akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cibeunying. 



5 
 

3. Untuk mengetahui pencapaian transparansi pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cibeunying. 

4. Untuk mengetahui peranan sistem pengendalian intern dalam pencapaian 

akuntabilitas dan transparansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

antara lain: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-

kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dalam pencapaian 

akuntabilitas dan transparansi. 

2. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan dapat memperoleh pemahaman mengenai besarnya peranan 

sistem pengendalian internal terhadap perwujudan akuntabilitas dan 

transparansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi salah satu sumber acuan tambahan atau referensi sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dan data pembanding bagi 

penelitian sejenis. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Semakin pesat perkembangan suatu negara mengakibatkan semakin besar 

anggaran yang dikeluarkannya. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan negara menjadi lebih besar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

kondisi ekonomi secara keseluruhan. Sumber penerimaan negara yang terbesar dan 

rutin adalah penerimaan sektor pajak dimana pajak merupakan sumber penerimaan 

dalam negeri. 

Aktivitas pengendalian merupakan hal yang paling penting dalam suatu 

organisasi manapun, karena aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan 

prosedur yang harus dipatuhi. 

Pada lembaga keuangan, khususnya Kantor Pelayanan Pajak, harus berupaya 

untuk mengantisipasi dan berjuang mengatasi resiko yang semakin meningkat dan 

sumber daya yang semakin terbatas dalam pencapaian tujuan pemerintah. Maka 

setiap Kantor Pelayanan Pajak harus melaksanakan fungsinya secara efektif dan 

efisien sehingga diperlukan sistem pengendalian intern untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan 
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Luasnya ruang lingkup pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak membutuhkan 

manajemen yang lebih efektif. Dalam hal ini peranan sistem pengendalian intern 

sangat besar dalam mendukung pengamanan penerimaan pajak, sehingga dapat 

dilakukan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas-aktivitas di Kantor 

Pelayanan Pajak tersebut. 

Di Indonesia, konsep pengendalian internal dalam pemerintahan dimulai pada 

tahun 2008 ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. 

Menurut PP No.60 Tahun 2008 yang dimaksud Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah adalah: 

“Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. 

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah: 

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan”. 
 
Menurut Mulyadi (2008), pengendalian intern merupakan suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi. 
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Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem 

pengendalian intern adalah suatu tindakan yang memberikan jalur-jalur apa yang 

harus dilalui atau dilaksanakan untuk menguji kebenaran dan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi operasional, maka perlu bagi suatu organisasi baik 

perusahaan maupun instansi pemerintahan mempunyai sistem pengendalian intern. 

Pengertian pengendalian intern di atas mengandung arti bahwa suatu tindakan 

yang digunakan oleh perusahaan dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk 

mengamankan harta perusahaan, mengecek kecermatan dan keandalan data 

akuntansi, memajukan efisiensi operasi dan memastikan ketaatan pada kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan. Jika hal ini dilakukan secara efektif maka akuntabilitas dan 

transparansi dapat tercapainya. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) menjelaskan bahwa 

akuntabilitas adalah prinsip yang  menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab 

(answerability), dan konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang 

bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat 

untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya 

telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya 

tersebut. 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
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informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil 

yang dicapai. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merumuskan hipotesis yaitu: “Jika 

sistem pengendalian intern diterapkan secara memadai, maka akuntabilitas dan 

transparansi akan tercapai”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. 

Metode ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, 

yang dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dan tanya jawab dengan 

pegawai dan pejabat yang berwenang dalam satu Kantor Pelayanan Pajak serta 

penelitian kepustakaan. 

Dengan pendekatan studi kasus ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai ilustrasi yang baik atas pelaksanaan sistem pengendalian intern 

dalam instansi, sehingga dapat digunakan dalam perumusan masalah penganalisaan 

data, perumusan generalisasi dan kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan 

Untuk melihat kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang 

dikonsentrasikan, maka diperlukan penelitian lapangan secara langsung dari 

perusahaan, yaitu melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Tujuan 
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penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data primer, yaitu data yang 

bersumber dari objek penelitian atas perusahaan yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-

literatur yang berhubungan dengan pokok masalah yang penulis bahas. Tujuan 

penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder sebagai 

landasan teoritis yang akan diperbandingkan dengan penerapan sebenarnya 

pada kegiatan lapangan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No.21 Bandung. Adapun waktu 

yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini mulai bulan Desember 2011 

sampai dengan selesai. 


