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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian merupakan pembangunan suatu negara 

yang dilakukan secara terus menerus dan bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dengan cara 

menggali sumber dana di dalam negeri, yaitu pajak. Pajak adalah iuran rakyat 

untuk Negara yang berdasarkan Undang – Undang yang dapat dipaksakan 

tiada mendapat jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Berikut penerimaan pajak terhadap 

APBN pada tahun 2019 dan 2020 menurut www.kemenkeu.go.id: 

Tabel 1.1  

Jumlah Realisasi Sumber Dana dalam Negeri  

pada Tahun 2019 dan 2020 

Realisasi Sumber Dana 2019 2020 

Penerimaan pajak Rp 1.786,4 Triliun Rp 1.865,7 Triliun 

APBN Rp 2.165,7 Triliun Rp 2.233,2 Triliun 

Tax ratio 12,2% 11,6% 

 

Realisasi penerimaan pajak dan APBN pada tahun 2019 dan 2020 diatas 

mengalami peningkatan cukup baik. Namun Tax ratio menurun 12,2% 

menjadi 11,6% dikarenakan melemahnyaperekonomian negara pada masa 

pandemi COVID-19 yang masih berlanjut dari tahun kemarin. Pengeluaran 

APBN yang cukup menyedot salah satunya adalah pengadaan vaksinasi 

http://www.kemenkeu.go.id/


2 
 

 

COVID-19 gratis mencapai 54,44 T. Maka pemerintah harus memaksimalkan 

penerimaan perpajakan guna untuk pemulihan perekonomian dan 

meningkatkan pendapatan dalam negara. 

Hal tersebutdapat dilakukan modernisasi sistem perpajakan. 

Salahsatunya dengan cara menambah tenaga kerja yang profesional dan 

berwawasan luas dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tenaga kerja 

perpajakan sangatlah minim, kurangnya tenaga kerja perpajakan di Indonesia 

mencapai 1:7000 dari jumlah penduduk baru di Indonesia. Sedangkan negara 

lain termasuk Jepang dan Jerman mencapai 1:1000 karena negara tersebut 

kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga setiap tahunnya 

penerimaan pajak semakin optimal (www.beritasatu.com). 

Pemerintahsangat memerlukan tindakan kerja lebih keras untuk 

memaksimalkan sistem perpajakan, salah satunya dengan cara meningkatkan 

sumber daya manusia di Indonesia seperti menambah tenaga kerja di bidang 

perpajakan. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak mempunyai beberapa 

jabatandiantaranya Kepala Kantor, Sekertaris, Kepala Seksi, Pelaksana, 

Account Representative, Fungsional Penilai PBB, Fungsional Pemeriksaan 

Pajak, Fungsional Penyuluh Pajak, Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, dan 

Jurusita. Sedangkan Konsultan Pajak sendiri mempunyai beberapa jabatan 

diantaranya Tax Supervisor, Tax Finance, Senior Tax Counsultant, dan 

Junior Tax Counsultant.Konsultan Pajak banyak dibutuhkan untuk membantu 

kinerja Direktorat Jendral Pajak guna mengatasi permasalahan – 

http://www.beritasatu.com/
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permasalahanmengenai pajak dan mengatasi banyaknya wajib pajak yang 

menyetorkan pajak ataupun melaporkan SPT. 

Menurut www.sdm.kemenkeu.go.id jumlah pegawai Direktorat Jendral 

Pajak hanya ada sekitar 45.798 orang dan jumlah konsultan pajak di 

Indonesia sekitar 3.231 orang. Sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar 

saat ini mencapai 38.651.881. Tak heran jika perbandingannya cukup jauh 

dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang kurang maksimal. Berikut 

tabel pelaporan SPT pada tahun 2020 dan 2021: 

Tabel 1.2 

Pelaporan SPT 

pada tahun 2020 dan 2021 

Tahun Jumlah pelapor SPT 

2020 8,9 juta 

2021 11,3 juta 

 

Jumlah pelaporan diatas ini meningkat 26,6% atau sekitar 2,4 juta SPT. 

Tapi adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelaporan SPT 

diadakan secara elektronik melalui e-Filling, e-From, dan e-SPT 

presentasenya tumbuh 26,1% atau sebesar 2,2 juta SPT yang menurun drastis 

dari tahun sebelumnya yang terkumpul sebesar 8,6 juta SPT. Selama pandemi 

ini, Direktorat Jendral Pajak juga menyediakan layanan secara daring seperti 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cetak ulang NPWP, 

pembuatan kode billing, dan permohonan Surat Keterangan Fiskal.Dengan 

demikian adanya pandemi COVID-19 diharapkan wajib 

http://www.sdm.kemenkeu.go.id/
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pajaktetaptertibdalam membayar pajak agarpenerimaan pajak bertambah dan 

APBN terealisasikan mencapai target yang ditentukan. 

Berdasarkan fenomena diatas, kurangnya tenaga kerja pajak di 

Indonesia dan semakin meningkatnya wajib pajak yang menyetorkan pajak 

ataupun melaporkan SPT, maka Pemerintah, Direktorat Jendral Pajak, dan 

Konsultan Pajak bersepakat untuk menambah tenaga kerja di bidang 

perpajakan. Maka peluang bagi mahasiswa lulusan akuntansi untuk berkarir 

di bidang perpajakan cukup besar. Namun yang harus diperhatikan adalah 

masih rendahnya minat berkarir di bidang perpajakan bagi lulusan mahasiswa 

akuntansi, padahal kesempatan berkarir yang ditawarkan sangatlah luas. 

Rendahnya minat berkarir di bidang perpajakan biasanya disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang pajak (Mahayani 

dkk, 2017). 

Menurut Puspitaningrum dan Yushita (2019) menjelaskan bahwa 

mahasiswa akuntansi mayoritas ingin berkarir sebagai Pebisnis, Akuntan 

Publik, maupun Akuntan Internal Perusahaan. Sedangkan karir dibidang 

perpajakan kurang diminati oleh mahasiswa. Adanya minat berkarir di bidang 

perpajakan sendiri memerlukan tingkat ketelitian yang cukup tinggi dan 

menantang. Misalnya dalam perhitungan jumlah pajak yang rumit, adanya 

peraturan – peraturan yang setiap tahunnya selalu di ganti. Oleh karena itu, 

mahasiswa program studi akuntansi banyak yang mempertimbangkan dalam 

memilih karir dibidang perpajakan. 
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Faktor – faktor yang mempengaruhi minat berkarir di bidang 

perpajakan meliputi persepsi, motivasi, pengakuan profesional, pertimbangan 

pasar kerja, dan peran lingkungan. Faktor yang pertama mempengaruhi minat 

berkarir di bidang perpajakan adalah persepsi. Menurut Atin (2018) persepsi 

adalah proses yang dialami setiap orang dalam memahami informasi lewat 

panca indera. Persepsi berkarir adalah tanggapan memahami yang ada di 

sekitar lingkungan atau objek tertentu tujuannya untuk memberikan makna 

melalui panca indra dari lingkungan karir yang akan ditempuh (Pahala dkk, 

2017). Dengan adanya persepsi, seseorang melakukan kegiatan dengan 

sendirinya, antara karakter, keterampilan atau bakat yang dimiliki seseorang 

sehingga dapat berhubungan antara persepsi dengan karir. Penelitian yang di 

lakukan Puspitaningrum & Yushita (2019) persepsi berpengaruh positif 

terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Menurut Anggraeni dkk (2020) 

menyatakan hasil persepsi berpengaruh positif terhadap minat berkarir di 

bidang perpajakan. Sedangkan penelitian dari Khairunnisa & Kurniawan 

(2020) menyatakan hasil bahwa persepsi tidak berpengaruh terhadap minat 

berkarir di bidang perpajakan. Hal tersebut dapat disimpulkan jika seseorang 

memliki sebuah persepsi, maka hasil akan sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Faktor yang kedua mempengaruhi minat berkarir di bidang perpajakan 

adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan atau kehendak 

seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

(Putri, 2015). Motivasi juga diartikan sebagai tindakan yang mendukung 

seseorang baik dilakukan secara sadar maupun tidak. Penelitian 
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Puspitaningrum & Yushita (2019) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh 

positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Menurut Pahala dkk 

(2017) juga menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap minat 

berkarir di bidang perpajakan. Penelitian Meilani (2020) juga menunjukkan 

hasil bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang 

perpajakan. Sedangkan penelitian Putri (2015) bahwa motivasi tidak 

berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Dengan adanya 

motivasi, maka dorongan dalam diri sendiri menyebabkan seseorang dapat 

melakukan apa yang diinginkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Faktor yang ketiga mempengaruhi minat berkarir di bidang perpajakan 

adalah pengakuan profesional. Pengakuan profesional merupakan suatu 

penghargaan yang berwujud non-finansial yang berhubungan dengan prestasi 

yang dicapai sehingga meningkatkan motivasi dalam berkarir. Penelitian 

Mulianto & Mangoting (2014) menunjukkan bahwa pengakuan profesional 

berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Menurut 

Putri (2015) juga menunjukkan hasil bahwa pengakuan profesional 

berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Sedangkan 

menurut penelitian Reza (2020) bahwa pengakuan profesional tidak 

berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Hal ini bahwa 

memilih sebuah karir, tidak hanya tentang penghargaan finansial saja, tetapi 

adanya keinginan seseorang untuk meraih prestasi dan mengembangkan diri. 

Pengakuan profesional seseorang dalam berkarir di bidang perpajakan dapat 

di nilai dari menyelesaikan kasus tentang pajak dan membantu wajib pajak 
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dalam menyelesaikan masalah terkait pajak (Puspitaningrum & Yushita, 

2019). Dan tinggi rendahnya gaji atau upah yang diterima akan 

mempengaruhi seseorang untuk memilih profesi tersebut. Stolle (1976) sering 

kali mahasiswa mempertimbangkan pengakuan profesional dalam memilih 

sebuah karir. Mahasiswa berfikir bahwa berkarir di bidang perpajakan kurang 

menjamin di bandingkan dengan berkarir menjadi akuntan publik. Oleh sebab 

itu mahasiswa kurang tertarik dalam bidang perpajakan. 

Faktor yang keempat mempengaruhi minat berkarir di bidang 

perpajakan adalah pertimbangan pasar kerja. Pertimbangan pasar kerja 

merupakan sesuatu yang berhubungan mengenai pekerjaan yang akan di 

akses pada masa depan (Yasa dkk, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh 

Yasa dkk (2019) menunjukkan hasilnya adalah pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Menurut 

penelitian Mulianto & Mangoting (2014) juga menunjukkan hasil bahwa 

pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat berkarir di 

bidang perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) 

pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang 

perpajakan. Dengan adanya pertimbangan kerja, ketersediaan lapangan kerja, 

lingkungan kerja, dan jaminan kerja menjadi pertimbangan besar bagi setiap 

individu untuk memilih karirnya. 

Faktor yang kelima mempengaruhi minat berkarir di bidang perpajakan 

adalah peran lingkungan. Menurut Sarinah (2016) peran lingkungan 

merupakan suatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi 
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perkembangan manusia. Beberapa lingkungan yang meliputi lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan lingkungan kerja yang 

akan berperan di dalam karir nanti. Menurut penelitian Yasa dkk (2019) 

menunjukkan bahwa peran lingkungan berpengaruh positif terhadap minat 

berkarir di bidang perpajakan. Dengan adanya peran lingkungan, manusia 

dapat melakukan apa yang diinginkan karena adanya dorongan dari pihak 

yang bersangkutan misalnya keluarga, teman, dan pendorong lainnya.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Puspitaningrum & Yushita 

(2019) yang dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dari penelitian 

tersebut memperoleh hasil bahwa persepsi, motivasi, pengakuan profesional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir di bidang 

perpajakan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Puspitaningrum & Yushita 

(2019) adalah pertama, menambah dua variabel independen yaitu 

pertimbangan pasar kerja dan peran lingkungan. Alasan penambahan variabel 

independen pertimbangan pasar kerja dikarenakan dapat menjadikan 

pertimbangkan bagi mahasiswa akuntansi dalam memilih suatu pekerjaan 

yang mempunyai banyak peluang besar dan kesempatan yang berbeda – beda. 

Dan alasan penambahan variabel independen peran lingkungan dikarenakan 

lingkungan sosial yang berada di sekitar manusia termasuk lingkungan 

keluarga, lingkungan kampus, dan lingkungan kerja yang mempunyai 

peranan penting bagi mahasiswa untuk memilih karirnya. Kedua, penelitian 

ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi se-karesidenan pati yaitu Universitas 
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Muria Kudus, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dan STIE YPPI 

Rembang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa minat dalam menentukan 

karir dalam bidang perpajakan adalah suatu bentuk perjalanan yang dilalui 

seseorang selama masa hidupnya. Sehingga hal perlu diteliti kembali terkait 

minat berkarir di bidang perpajakan dengan mengangkat judul penelitian 

sebagai berikut “PENGARUH PERSEPSI, MOTIVASI, PENGAKUAN 

PROFESIONAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, DAN PERAN 

LINGKUNGAN TERHADAP MINAT BERKARIR DI BIDANG 

PERPAJAKAN”  

(Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Se-

Karesidenan Pati). 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk menghindari dari kesalahan dalam melakukan pembahasan, 

maka dalam penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas 

sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian ini berfokus pada mahasiswa program studi akuntansise-

karesidenan Patiangkatan 2018 yang telahlulus mata kuliah perpajakan. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen minat berkarir di bidang 

perpajakan. 

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi, 

motivasi, pengakuan profesional, pertimbangan pasar kerja, dan peran 

lingkungan. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang 

perpajakan? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang 

perpajakan? 

3. Apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat berkarir di 

bidang perpajakan? 

4. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat berkarir di 

bidang perpajakan? 

5. Apakah peran lingkungan berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang 

perpajakan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh persepsi 

terhadap minat berkarir di bidang perpajakan 

2. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh motivasi 

terhadap minat berkarir di bidang perpajakan 

3. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh pengakuan 

profesional terhadap minat berkarir di bidang perpajakan 
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4. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh pertimbangan 

pasar kerja terhadap minat berkarir di bidang perpajakan 

5. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh peran 

lingkungan terhadap minat berkarir di bidang perpajakan 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak – 

pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuandan teori – teori yang 

didapatkan semasa kuliah selain itu penelitian ini sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan studi jenjang sarjana di Universitas Muria Kudus. 

2. Bagi pihak institusi pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pembelajaran sehingga 

dapat menciptakan mahasiswa lulusan yang berkompeten sesuai kriteria 

pekerja yang dibutuhkan.  

3. Bagi pihak lain atau peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini 

dan menjadikan referensi tentang minat berkarir di bidang perpajakan. 

 

 

 

 


