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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama 

dalam rangka mendukung pembangunan nasional negara. Suatu negara yang 

memiliki sistem perpajakan yang kompleks terkait dengan jumlah peraturan 

yang berlaku dan peraturan yang selalu diperbaharui dari waktu ke waktu 

tentunya akan menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak 

membutuhkan jasa profesi konsultan pajak yang dinilai lebih memahami 

secara jelas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Seiring dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang 

merupakan manifestasi kesiapan Association of Southeast Asian 

Nations(ASEAN) sebagai kawasan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, 

tenaga kerja dan aliran modal yang lebih bebas bersaing secara global dalam 

ruang lingkup internasional. Dalam mempersiapkan MEA 2015 tentunya 

menuntut berbagai segmen profesi untuk memiliki kemampuan, pengetahuan 

dan daya saing yang tinggi salah satunya profesi akuntan, dan melalui profesi 

akuntan ini dapat masuknya konsultan pajak asing ke Indonesia yang khusus 

menangani perusahaanperusahaan asing dan orang asing yang mempunyai 

permasalahan dengan perpajakan international.  

Masuknya profesional/konsultan pajak bisa masuk secara perseorangan 

yang bergabungan dengan konsultan domestik atau dengan afiliasi dengan 
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konsultan domestik. Konsultan pajak memiliki fungsi memberikan jasa 

konsultasi, jasa pengurusan, jasa perwakilan, jasa pendamping dan membela 

klien dalam rangkapenyelidikan dan pengadilan pajak, dan jasa 

lainnyadibidang perpajakan (sumber: www.pajak.go.id).  

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun 2018, 

jumlah tenaga konsultan pajak di Indonesia yang terdaftar sampai dengan saat 

ini sebanyak 3.500 konsultan dan jumlah wajib pajak mencapai 39 juta. 

Mininmnya konsultan pajak yang menangani banyaknya wajib pajak sehingga 

profesi konsultan pajak di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Sebagai 

perbandingan jumlah konsultan pajak di Jepang tidak kurang dari 75.000 

konsultan dengan jumlah wajib pajak sebanyak 80 juta. Untuk satu konsultan 

pajak di Indonesia setidaknya menangani 11,142 orang wajib pajak, 

sedangkan di Jepang untuk satu konsultan pajak menangani 1.066 orang wajib 

pajak. Dengan perbandingan jumlah wajib pajak yang ditangani oleh satu 

konsultan pajak yang ada di Indonesia dan Jepang maka dapat disimpulkan 

pangsa pasar untuk jasa konsultan pajak di Indonesiamasih sangat luas 

(sumber: www.kemenkeu.go.id). 

Konsultan pajak berdasarkan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 adalah 

orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam 

rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsultan pajak selama 

ini memberikan andil besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, 

karena konsultan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam 

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


3 

 

 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor utama untuk dapat menjamin 

keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. Konsultan pajak memiliki 

fungsi tax consulting, tax settlement, tax mediation, attorney at tax law, dan 

agent of tax awareness. (sumber: www.pajak.go.id) 

Konsultan pajak merupakan karir yang masih menjadi peluang yang 

besar bagi mahasiswa akuntansi. Dalam hal ini kita dapat pahami bahwa 

masih rendahnya minat mahasiswa untuk berkarir sebagi konsultan pajak. 

Sedangkan konsultan pajak masih sangat di perlukan terlebih di negara 

Indonesia karena di negara Indonesia jumlah konsultan pajak sangatlah minim 

dibanding dengan jumlah wajib pajak yang ada. Masih rendahnya minat 

mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak dikarenakan diantara lain 

belum mengetehui jumlah konsultan pajak yang ada di negara Indonesia. Oleh 

sebab itu, di perlukannya sosialisasi tentang profesi sebagai konsultan pajak 

sangat dianjurkan untuk mahasiswa akuntansi. Dengan diadakan sosialisasi 

tentang profesi sebagai konsultan pajak diminta mahasiswa akuntansi 

berminat berkarir sebagai konsultan pajak yang sangat diperlukan saat ini. 

Penelitian tentang minta menjadi konsultan pajak telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya yaitu Lukman et all (2017) tentang pemilihan 

karir sebagi konsultan pajak yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi 

swata di Jakarta hasilnya adalah bahwa norma subjektif, pertimbangan pasar 

kerja, dan penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

http://www.pajak.go.id/
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berkarir sebagai konsultan pajak sedangkan pada sikap hasil menunjukan hasil 

tidak signifikan terhadap perilaku berkarir sebagai konsultan paja. Dari hasil 

penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi akan memilih 

berkarir sebagai konsultan pajak dikarenakan kompensasi yang ditawarkan 

dan kesempatan kerja yang tersedia akan menjadi pertimbangan mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Pertimbangan selanjutnya 

yaitu pengaruh dari teman, orang tua, sahabat, senior, dan dari lingkungan 

mahasiswa. Dari sisi sikap mahasiswa akuntansi tidak akan secara fokus 

terhadap berkarir sebagi konsultan pajak, namun karena adanya pengaruh dari 

lingkungan mahasiswa tersebut yang menjadi alasan kuat untuk mahasiswa 

akuntansi tetap memilih berkarir sebagi konsultan pajak. 

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh putra et all (2017) 

yang dilakukan terhadap mahasiswa akuntansi universitas pendidikan ganesha 

tentang pemilihan karir sebagai konsultan pajak bahwa hasil penelitian ini 

adalah motivasi, Self Efficacy, PMK 111/PMK.03/2014 berpengaruh positif 

terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas 

Pendidikan Ganesha Sebagai Konsultan Pajak. Dari hasil penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi di universitas pendidikan 

ganesha akan memilih berkarir sebagai konsultan pajak dikarenakan motivasi 

yang tinggi dari dalam diri dan tentu terpengaruh beberapa orang disekitar 

yang akhirnya menjadikan motivator mereka untuk berkarir sebagai konsultan 

pajak. Dan disamping itu mahasiswa universitas pendidikan ganesha 

mempunyai self efficacy atau kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa berkarir 
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sebagai konsultan pajak. Semakin besar kepercayaan diri untuk berkarir 

sebagai konsultan pajak maka semakin besar dorongan untuk berkarir di 

bidang tersebut. Selanjutnya mahasiswa universitas pendidikan ganesha sudah 

memahami isi dari PMK 11/PMK/03./2014 tentang konsultan pajak sebelum 

mereka memutuskan untuk berkarir sebagai konsultan pajak.  

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Haposan Harun 

(2017) yang dilakukan di PTN dan PTS Pekanbaru tentang pemilihan berkarir 

sebagai kosultan pajak menunjukan hasil bahwa Motivasi, Pertimbangan 

pasar, persepsi, pengakuan profesional dan nilai-nilai sosial berpengaruh 

signifikan terhadap minat berkarir mahasiswa akuntansi sebagai konsultan 

pajak. Dari penilitan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi untuk berkarir sebagai konsultan pajak yaitu motivasi yang ada 

dalam individu tersebut untuk dapat berkarir sebagai konsultan pajak dan 

dapat diperkuat dengan latar pendidikan yang sudah mereka tempuh yaitu 

mahasiswa yang memiliki latar pendidikan akuntansi dengan konsentrasi 

perpajakan. Pertimbangan selanjutnya yaitu belum banyaknya profesi menjadi 

konsultan pajak maka dari situ mereka termotivasi untuk berkarir sebagi 

konsultan pajak serta dari lingkungan, teman-teman, dan orang tua. Dari segi 

sikap mahasiswa akuntansi tidak hanya berfokus menjadi konsultan pajak 

karena adanya pengaruh dari lingkungan, teman-teman, dan yang jelas profesi 

menjadi konsultan pajak belum banyak untuk saat ini maka intinya masih ada 

peluang besar untuk mahasiswa akuntansi yang ingin berkarir sebagi 

konsultan pajak. 
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Hasil penilitian yang dilakukan oleh mulianto dan mangoting (2014) 

tentang pemilihan karir sebagi konsltan pajak yang dilakukan di tiga 

universitas di Surabaya menunjukan hasil yaitu dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel pengakuan profesional, pertimbangan pasar 

kerja, personalitas, nilai – nilai sosial, dan pengaruh orang tua secara parsial 

berpengaruh terhadap pilihan karir mahasiswa sebagai konsultan pajak, 

sedangkan variabel penghargaan finansial dan lingkungan kerja tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap pilihan karir mahasiswa sebagai konsultan 

pajak. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penghargaan finansial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai konsultan pajak 

dikarenakan mahasiswa yang ingin bekerja sebagai konsultan pajak lebih 

tertarik dengan variasi pengalaman yang akan para mahasiswa dapat ketika 

bekerja sedangkan ada banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak diantaranya adalah motivasi 

serta pengaruh dari lingkungan sedangkan faktor dorongan dari orang tua juga 

sangat berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai konsultan pajak disisi 

lain peluang untuk menjadi konsultan pajak sangatlah besar untuk mahasiswa 

akuntansi dikarenakan jumlah konsultan pajak di Indonesia masih sangat 

sedikit. 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Jayusman dan Siregar 

tahun 2019 meneliti Penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja, 

terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai konsultan pajak. Hasil 

pengujian menunjukkan bukti empiris bahwa : penghargaan finansial 



7 

 

 

berpengaruh signifikan terhadap pilihan karir mahasiswa akuntansi UMN AW 

Medan sebagai konsultan pajak dan pertimbangan pasar kerja tidak 

mempengaruhi pilihan karir mahasiswa akuntansi UMN AW Medan sebagai 

konsultan pajak. Dari ringkasan diatas dapat dilihat bahwa pertimbangan pasar 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai konsultan 

pajak mungkin para mahasiswa belum mengetahuhi dari segi keaman kerja 

serta dari segi lingkungan kerja yang terdapat. 

Ringkasnya dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan karir terhadap konsultan pajak masih banyak yang harus 

diteliti maka peneliti akan meneliti tentang pemilihan karir sebagai konsultan 

pajak yang dipengaruhi oleh norma subjektif, pertimbangan pasar kerja, dan 

penghargaan finansial. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka 

penelitian ini mengembangkan penelitian dari Lukmawan at all dengan objek 

mahasiswa perguruan tinnggi di Surakarta dengan judul : “Pengaruh sikap, 

norma subjektif, pertimbangan pasar kerja, penghargaan finansial,  

dengan pendekatan theory of reasoned action model, terhadap pemilihan 

karir sebagai karir sebagai konsultan pajak bagi mahasiswa perguruan 

tinggi di Surakarta” (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas di Surakarta) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah pengaruh sikap berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk berkarir sebagai konsultan pajak? 

2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk berkarir sebagai konsultan pajak? 

3. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak? 

4. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak? 

C. Tujian Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap dalam pemiliahn karir sebagai akuntan 

pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif dalam pemilihan karir 

sebagai konsultan pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pertimbangan pasar kerja dalam pemilihan 

karir sebagai konsultan pajak. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penghargaan finansial dalam pemilihan karir 

sebagi konsultan pajak. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas 

maka dapat diketaui manfaat penelitian sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mendapat pengetahuan tentang Faktor-Faktor 

yang memperngaruhi mahasiswa untuk menjadi konsultan paja 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

mahaisiwa bahwa peluang menjadi konsultan pajak masih terbuka 

lebar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah  ilmu 

pengetahuan dan wawasan serta latihan dalam penerapan ilmu 

akuntansi selama perkuliahan. Merupakan pengalaman untuk 

menganalisis data yang sebenarnya dengan menggunakan analisis 

rasio yang sebenarnya. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya sehingga menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis tentang Profesi menjdi Konsultan Pajak. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan maka disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi teori-teori yang digunakan 

sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan 

kerangka teoritis. 

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang metoda 

penelitian, mencangkup jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan 

sampel jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian 

serta metode data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan,bab ini menjelaskan 

tentang analisis terhadap data dan temuan empiris yang diperoleh, 

mencangkup gambaran umum hasil penelitian, pengujian asumsi, hasil 

pengujian hipotesis. 

 BAB V  Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya, atau sebagai bahan implikasi. 

   


