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BAB 1 PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Salah satu kasus konsultan pajak yang melakukan penyelewengan pajak 

dilakukan oleh Hendro dirilis di http:// news.detik.com (Rabu tanggal 12 

Desember 2018 pukul 12.57 WIB). Dalam beritanya menceritakan bahwa Hendro 

sebagai konsultan pajak menerima suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara 

Virgo dan membagi-bagikan uang hasil suap tersebut kepada rekan-rekan Dhana 

Widyatmika senilai Rp. 17 Miliar. Hal ini melanggar kode etik IKPI Tahun 2015 

bagian ketiga poin 2f. Di lain pihak terdapat beberapa kalangan yang menilai 

bahwa pengetahuan serta profesionalisme yang dimiliki oleh konsultan pajak 

dapat disalahgunakan dalam melemahkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Chris, 

2003). Diartikan dari kasus tersebut bahwa, perilaku konsultan pajak masih belum 

profesional sesuai kode etik yang berlaku karena masih turut terlibat dalam 

membantu wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakanya dengan 

benar, maka akan berdampak munculnya anggapan bahwa perbuatan tersebut 

dibuat oleh inisiatif dari wajib pajak ataupun dari konsultan pajak, sehingga 

penting untuk membuat aturan atau batasan ideal tentang perilaku konsultan 

pajak.  

Secara tidak langsung perilaku konsultan pajak dipengaruhi oleh struktur 

kebijakan mengenai pengaturan konsultan pajak itu sendiri (Hadi, 2017). 

Berdasarkan hal tersebut maka, konsultan pajak dengan pengetahuan dan keahlian 
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yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya ataupun hal sebaliknya yang dapat menyebabkan 

kerugian negara dalam hal penerimaan pajak. Cash dkk, (2007) menyatakan 

bahwa konsultan pajak harus memberikan pelayanan terbaik untuk klienya, 

termasuk perilaku dalam membantu klien untuk mengurangi beban pajak ketika 

hal itu dapat dilakukan dengan cara yang etis dan berdasarkan peraturan 

perpajakan yang berlaku.  

Aturan professional dimana konsultan pajak sebagai agen pemerintah 

memiliki posisi yang mana Negara sebagai pemungut pajak menginginkan 

pembayaran pajak yang besar dan wajib pajak menginginkan pembayaran yang 

seminimal mungkin. Hal ini, menimbulkan konflik kepentingan atas peran yang 

dijalankan Konsultan Pajak, maka dari itu perilaku Konsultan Pajak harus tunduk 

pada standart profesi. Adapun perilaku konsultan pajak juga dipengaruhi berapa 

imbalan yang mereka dapat dari resiko pekerjaan yang mereka jalankan. 

Konsultan pajak harus mampu mempromosikan diri secara professional untuk 

mendapatkan klien. Peran serta perilaku dari konsultan pajak secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh desain kebijakan pengaturan mengenai konsultan pajak 

itu sendiri. 

 Chris (2003) menyatakan bahwa posisi konsultan pajak tidak sepenuhnya 

berada pada tuntutan klien. Konsultan pajak memiliki posisi istimewa untuk 

menetapkan standar sesuai dengan kode etik yang dimilikinya (Sakurai dan 

Braithwaite, 2001). Konsultan pajak memiliki kode etik dengan tujuan untuk 

menjaga independensi, profesionalisme, serta integritasnya dalam menjalankan 
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profesinya (Arestanti dkk., 2016). Hal ini logis, mengingat kedudukan konsultan 

pajak adalah sebagai agen dalam suatu sistem perpajakan (Elgood, 2008). 

Penelitian perilaku etis konsultan pajak dalam menghadapi dilemma etika 

dan konflik yang dapat menurunkan profesionalisme dilakukan oleh Darmayasa 

dan Aneswar (2015) yang menyimpulkan bahwa perilaku konsultan pajak masih 

mengacu pada persepsi norma sosial klien. Dengan artian perilaku konsultan 

pajak terhadap klienya terpacu pada persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan 

penelitian Kurniawan dan Sadjiarto (2013) yang menyatakan bahwa seluruh 

konsultan pajak dapat memahami isi dari kode etik mengenai hubungan dari wajib 

pajak. Hasil penelitian Kurniawan dan Sadjiarto (2013) mendukung penelitian 

(Merawati dan Jacky, (2015); Fogarty dan Jones, (2014); Mulligan dan Oats, 

(2016) yang sama-sama menunjukkan bahwa konsultan pajak sebenarnya 

mengerti mengenai etika moral mereka sebagai profesional pajak dengan 

mempunyai beberapa resiko–resiko yang nantinya akan  mempengaruhi dalam 

pengambilan suatu keputusan. Namun dengan adanya hubungan antara konsultan 

pajak dengan klien, menjadikan perilaku konsultan pajak ini lebih condong ke 

klien dibandingkan dengan kepentingan publik. 

Disisi lain terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku 

profesionalisme dari konsultan pajak mampu untuk membantu pemerintah dalam 

meningkatkan penerimaan pajak serta mengedukasi wajib pajak melalui 

sosialisasi peraturan perpajakan. Dapat dilihat beberapa informan dari penelitian 

Hadi (2017) bahwa Konsultan Pajak memiliki kedekatan dengan wajib pajak dan 

tidak perlu lagi muncul kekhawatiran dari konsultan pajak untuk memberikan 
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edukasi yang salah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini 

membahas mengenai perilaku profesionalisme dari konsultan pajak dengan 

menggunakan metode dramaturgi yang dapat mengungkapkan back stage dan 

front stage dari peranan konsultan pajak. 

Penelitian IRS-kantor pajak Amerika Serikat pada tahun 1987 dalam 

Komara (2014) Konsultan Pajak cenderung memiliki visi dan misi yang tidak 

sama dengan otoritas pajak. Konsekuensinya peraturan Konsultan Pajak semakin 

diperketat sehingga kepatuhan wajib pajak dapat dijaga dan ditingkatkan. Reaksi 

atas kesimpulan tersebut memunculkan penelitian Jackson (1989). Penelitian 

Jackson (1989) tersebut mengkritik tentang keputusan pemerintah Amerika 

Serikat saat itu yang dimaksudkan untuk menjaga jarak dengan Konsultan Pajak 

yang dianggap mengandung resiko yang tidak sedikit. Jackson (1989), 

menyatakan bahwa Konsultan Pajak memegang peranan yang cukup strategis 

dalam sistem perpajakan, tetapi disisi lain juga dapat melemahkan. Peran mereka 

berada pada satu titik di sebuah garis yang terentang antara Pemerintah dan Wajib 

Pajak. Dengan demikian, dibutuhkan pembuatan keputusan etis oleh seorang 

konsultan pajak. Blanthorne dkk.,(2014) menyatakan bahwa isu ini muncul 

sebagai akibat dari adanya masalah dual agency pada hubungan antara konsultan 

pajak dengan klien, di satu sisi konsultan pajak perlu membina hubungan baik 

dengan klien, namun disisi lain konsultan pajak memiliki kewajiban untuk 

mematuhi peraturan pajak.  

 Dengan perkembangan ini muncul pernyataan bahwa perilaku dari 

konsultan pajak merupakan perilaku yang bersifat konsekuensi secara sosial 
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(Agung dkk., 2018). Artinya, konsultan pajak dituntut untuk bekerja sesuai 

dengan peraturan undang-undang dan kode etik. Namun, disisi lain dalam 

penerapan suatu aturan dan kenyataan dilapangan sangat berbeda dengan apa yang 

ada di dalam peraturan (Agung dkk., 2018). Sebagai hasilnya, peneliti percaya 

bahwa sangat penting untuk mengkonseptualisasikan perilaku professional yang 

dimiliki oleh konsultan pajak dalam konteks perubahan pada batas–batas moral.  

Perilaku profesionalime konsultan pajak, menjadikan profesi konsultan 

pajak untuk membuat suatu pertimbangan etis dalam membuat keputusan. 

Keputusan yang diambil dapat tetap pada prinsip profesionalitasnya atau 

bertentangan dengan prinsipnya. Disisi lain, imbalan dan kelangsungan bisnis pun 

kerap menjadi suatu faktor dalam mengambil suatu pertimbangan etis (Agung 

dkk., 2018).  Riset terdahulu banyak meneliti tentang bagaimana pengambilan 

keputusan etis pada profesi konsultan pajak. Namun, lebih didominasi dengan 

melihat hubungan dan pengaruh suatu variable terhadap konsultan pajak namun 

tidak secara langsung berinteraksi dengan konsultan pajak itu sendiri, apa yang 

dirasakan oleh konsultan pajak dalam melakukan tugasnya tersebut. Hal tersebut 

membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada perilaku 

konsultan pajak dengan menggunakan pendekatan dramaturgi. 

Penelitian  Harziani dkk., (2017) dengan menggunakan metode 

dramaturgi, sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis peran aparatur 

pengadaan barang dan jasa ditambah dengan menggunakan analisis impression 

management. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode dramaturgi dimana 

konsultan dipandang sebagai aktor terpenting dalam sebuah drama untuk 
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memainkan peran dalam menegakkan perilaku professional dibidang pajak. 

Seperti konsultan pajak yang memberikan edukasi dalam melakukan komunikasi 

pada klien, dengan harapan bisa menumbuhkan rasa kepatuhan sebagai wajib 

pajak. Oleh karena itu, dalam metode dramaturgi ada konsep menyeluruh 

bagaimana kita menghayati perilaku dari konsultan  pajak sehingga dapat 

memberikan  feed back  sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. 

Melalui back stage dan front stage dari konsultan pajak serta bagaimana evaluasi 

dari klien mengenai self presentation dari konsultan pajak dengan tujuan untuk 

menganalisis pembentukan perilaku profesionalisme dari profesi konsultan pajak. 

Dimana dramaturgi mempelajari konteks perilaku bukan hasilnya (Yunanto 

dkk.,2017). 

Pertumbuhan konsultan pajak sudah mulai berkembang di beberapa daerah 

di Indonesia, termasuk Kota Surabaya (Sutanto dan Tjondro, 2013). Melihat 

semakin banyaknya usaha yang tumbuh dengan cepat dan banyaknya perusahaan 

besar yang dibangun (Noviari dan Suaryana, 2018). Semakin meningkatnya 

pertumbuhan konsultan pajak tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku etis 

konsultan pajak menjadi perhatian, beberapa konsultan pajak diduga telah 

mengabaikan kepentingan publik dari segi pemerintah di atas kepentingan 

klienya, dengan demikian keraguan masyarakat akan profesionalisme konsultan 

pajak akan meningkat. Seperti berita yang dihimpun surabayaupdate.com (12 

Desember 2018 jam 12.37 WIB) ‘’Ditetapkan Sebagai Tersangka, Konsultan 

Pajak Ini Malah Menghilang’’ yang  memberitakan bahwa wanita yang mengaku 

berprofesi sebagai konsultan pajak itu bernama Leny Anggraini. Dijadikan 
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tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan berdasarkan Laporan Polisi 

nomor: LP/240/B/IX/2017/JATIM/RESTABES-SBY/SEK-GBG. 

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya serta  

mengenai kelemahan dari konsultan pajak dalam menegakkan perilaku 

profesionalismenya, menimbulkan pertanyaan bagaimana pembentukan perilaku 

konsultan pajak dalam menegakkan etika profesionalisme. Peneliti menggunakan 

pendekatan dramaturgi untuk menganalisis pembentukan perilaku konsultan pajak 

dengan menggunakan teori peran. Yunanto dkk.,(2017) menyatakan bahwa 

pendekatan dramaturgi Erving Goffman ada konsep menyeluruh bagaimana kita 

mengetahui peran konsultan  pajak dalam menegakkan etika professional. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mendiskripsikan serta menjabarkan secara mendalam 

mengenai  bagaiamana perilaku konsultan pajak dalam menegakkan etika 

profesionalisme sesuai dengan kode etik serta peraturan perpajakan yang 

mengatur tentang profesi konsultan pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

menjadikan  bahan  evaluasi bagi  pihak terkait terutama konsultan pajak dalam 

menegakkan etika professional untuk menghadapi  tuntutan dari klien maupun 

pemerintah. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Dari uraian latar belakang tersebut yakni mengenai masih adanya 

konsultan pajak yang berperilaku tidak sesuai etika dalam menjalankan profesinya 

dengan melakukan berbagai kecurangan (fraud) dalam bentuk penghindaran dan 

penggelapan pajak. Bertolak belakang dengan aturan PMK Nomor 

111/PMK.03/2014 tentang konsultan pajak bahwasanya hak dan kewajiban dari 
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konsultan pajak salah satunya mematuhi kode etik konsultan pajak dan 

berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi 

Konsultan Pajak. Namun penelitian Agung et al., (2018) menyatakan bahwasanya 

konsultan pajak kerap mengalami dilemma etis dalam pengambilan keputusan 

karena adanya beberapa faktor seperti, imbalan yang diberikan oleh klien menjadi 

suatu faktor dalam mengambil suatu pertimbangan etis. Maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan dijawab sebagai berikut: ‘’ Bagaimana perilaku 

konsultan pajak dalam menegakkan etika profesionalisme sebagai mitra klien dan 

pemerintah ?’’. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan yakni, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan atas fenomena perilaku konsultan 

pajak dengan berfokus bagaimana konsultan pajak menegakkan etika 

profesionalisme, sebagai mitra klien dan pemerintah perspektif dramaturgi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian dapat digunakan bagi para akademisi sebagai 

pengembangan Ilmu Akuntansi, khususnya dalam Ilmu Akuntansi 

Keprilakuan. Serta dapat untuk memperkaya kajian di bidang 

perpajakan sekaligus perilaku sosial. 
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2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan  

praktis perbaikan disisi peran konsultan pajak dengan mengunggah 

kesadaran mereka akan besarnya tanggungjawab yang diamanahkan 

kepada mereka. Kesadaran dan pemahaman akan fenomena-fenomena 

di lapangan yang masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga 

ini akan menjadi bahan evaluasi sebagai salah satu profesi yang sudah 

diamanahkan dan menjalankanya dengan penuh tanggungjawab dan 

profesional. Serta menjadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk 

dapat mengesahkan RUU mengenai konsultan pajak. 

1.5 Sistematika Tesis 

Bab 1   Pendahuluan 

Pendahuluan menjelaskan tentang landasan pemikiran secara garis 

besar berdasarkan kasus – kasus yang dialami oleh konsultan pajak 

karena lemahnya sikap profesionalisme serta adanya tekanan – 

tekanan yang dihadapi  konsultan  pajak yang berpengaruh 

terhadap kode etik profesionalisme konsultan pajak di Indonesia 

dari masa ke masa. Maka dari itu, menimbulkan minat untuk 

melakukan penelitian mengenai topik peran konsultan pajak dalam 

menegakkan etika profesionalisme antara klien maupun 

pemerintah. Pertanyaan penelitian yakni bagaimana perilaku 

konsultan pajak dalam menegakkan etika profesionalisme sebagai 
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mitra klien maupun pemerintah ?. Tujuan dari penelitian ini yakni 

sasaran yang akan dicapai sesuai dengan latar belakang dan 

pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian adalah bagi akademisi 

dan instansi terkait. Sistematika merupakan bagaimana cara 

peneliti menyajikan hasil penelitian. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisikan dua bagian yaitu, landasan teori, dan 

kerangka berfikir. Landasan teori berisikan tiga sub bab, yakni sub 

bab 2.1.1 mengenai hubungan kode etik profesi konsultan pajak 

dengan etika profesionalisme, sub bab 2.1.2 mengenai 

pembentukan perilaku melalui role theory biddle 1956 dalam 

sebuah panggung sandiwara, dan sub bab 2.1.3 membahas 

mengenai back stage serta front stage dalam konsep penegakkan 

etika profesionalisme profesi konsultan pajak. Pada kerangka 

berfikir dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana konsultan 

pajak dalam menegakkan etika profesionalisme sebagai mitra klien 

dan pemerintah, dengan menggunakan metode dramaturgi dimana 

kehidupan dari konsultan pajak itu terbagi menjadi mendua yakni 

back stage dan front stage, sehingga nantinya akan menunjukkan 

bagaimana implementasi dari kode etik sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

229/PMK.03/2014. 
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Bab 3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode dramaturgi pemikiran Erving 

Goffman (1959). Metode dramaturgi merupakan metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan 

peran seseorang dalam bidang tertentu yang dapat dilihat dari back 

stage dan front stage sebagaimana telah diungkapkan oleh 

Goffman.  Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan 

penelitian yakni dramaturgi Erving Goffman (1959), teknik 

pengumpulan data dengan  cara menjelaskan secara garis besar 

topik penelitian kepada informan dan meminta kesediaan untuk 

diwawancara dan melakukan wawancara kepada informan.Teknik 

analisis data dimana peneliti akan mewawancara konsultan pajak, 

mengikuti aktifitas konsultan pajak selama berkunjung di klien, 

dan peneliti akan memberikan pertanyaan via email kepada klien 

untuk penilaian sebagai penonton. Teknik triangulasi dilakukan 

peneliti untuk memeriksa keabsahan pernyataan yang 

diungkapakan informan tersebut dengan Undang-Undang yang 

berlaku. 

BAB 4  Hasil dan Pembahasan 

 

Bab ini berisi temuan peneliti berdasarkan hasil dari pengumpulan 

data dari teknik wawancara kepada para informan serta beberapa 

dokumen pendukung, misalnya Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah dan kode etik. Pada bab ini peneliti membahas 
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mengenai kehidupan konsultan pajak dengan membagi  mengenai 

antara back stage yang meliputi pemaknaan peran sebagai 

konsultan pajak, harapan konsultan terhadap suatu peran tersebut, 

kemampuan konsultan pajak dalam menjalankan peran, serta 

kompetensi sebagai kemampuan untuk menjalankan peran. Front 

stage dalam bab ini meliputi implementasi konsultan dalam 

menjalankan peran sesuai kode etik, dan bagaimana strategi 

konsultan pajak dalam menjaga perilaku profesionalismenya. 

Diketahui dari kedua informan mempunyai perbedaan dalam 

mempersiapkan dan menampilkan presentation diri mereka ketika 

dibelakang maupun didepan klien. Namun kedua informan tersebut 

mempunyai visi misi yang sama yakni sama-sama menegakkan 

etika profesionalisme sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini 

diungkapkan oleh kedua informan, ketika menghadapi suatu klien. 

BAB 5  Kesimpulan dan Hasil 

Dalam bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Dimana 

kesimpulan dalam penelitian ini yakni bahwa kedua informan 

menunjukkan perilaku etis sebagai konsultan pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Serta 

dengan menanamkan suatu kejujuran maupun peningkatan dalam 

pemahaman mengenai peran sebagai konsultan pajak, sehingga 

bisa meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh 

konsultan pajak. Saran bagi peneliti kedepanya, untuk bisa 
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menambah informan serta memperluas pembahasan dengan 

metode yang sama yaitu dramaturgi. Implikasi dalam penelitian ini 

untuk kontribusi teoritis diharapkan dapat memberikan suatu 

masukkan tentang pengembangan pendidikan ilmu akuntansi 

terutama pada etika profesi. Kontribusi praktis yaitu dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi bahwa perilaku 

profesionalisme konsultan pajak dapat memberikan suatu dampak 

pada pendapatan Negara sehingga diharapkan adanya suatu 

Undang-Undang yang dapat mengatur mengenai perilaku 

konsultan pajak. 

 


