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ABSTRAK 
 
 

  Kinerja karyawan memiliki peran yang penting dan strategis dalam 
mendukung pencapaian visi dan misi DJP, maka kinerja karyawan harus selalu 
mendapat perhatian yang seksama dari pihak pimpinan Kanwil DJP Jawa Timur I 
secara berkesinambungan. Kinerja karyawan merupakan variabel yang sifatnya 
multidimensional, artinya variabel tersebut ditentukan oleh banyak variabel, baik 
variabel yang sifatnya individual atau internal maupun faktor eksternal. Untuk itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 
mutasi karyawan dan kepuasan kerja secara parsial terhadap Kinerja Karyawan. 
Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa  
Timur I. 
  Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan Kantor Wilayah DJP Jawa 
Timur I yang berjumlah 100 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak 
sederhana sebanyak 80 orang, namun banyaknya responden yang mengembalikan 
kuesioner adalah 54 orang dengan tingkat pengembalian yang digunakan sebesar 
67,5%. Alat pengambil data yang digunakan adalah kuesioner yang telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Alat analasis data yang digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. 
  Hasil penelitian ini secara empiris bahwa: mutasi Karyawan  berpengaruh 
secara parsial negatif terhadap kinerja karyawan dan kepuasan Kerja secara parsial 
berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan. 
 

 
Kata kunci: Mutasi Karyawan, Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan pada dasawarsa terakhir ini 

sangat besar, hal ini berbeda pada era tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-

an, ketika Indonesia masih menggantungkan penerimaan dari sektor migas, pada 

waktu migas menjadi primadona, sumber pembiayaan pembangunan dalam APBN 

berasal dari ekspor migas sehingga peranan pajak belum dimaksimalkan.  

  Peran produksi migas Indonesia tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan 

dalam negeri, terpaksa pemerintah melakukan impor, sejak saat itulah migas 

menjadi beban APBN karena impor dengan dengan dolar dan ketika menjual di 

dalam negeri diberi subsidi, beban pertama adalah kerugian selisih kurs rupiah 

terhadap dolar Amerika Serikat, beban kedua adalah subsidi BBM ketika dijual di 

dalam negeri. 

  Dampak dari hal tersebut, pemerintah menutup defisit APBN dengan utang 

luar negeri yang pada akhirnya tidak membawa kesejahteraan pada rakyat malah 

justru sebaliknya, karena utang tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi 

bukan untuk produksi atau investasi. Utang luar negeri juga menimbulkan 

ketergantungan kita pada pihak negara donor, kita tidak bisa menentukan 

kebijakan ekonomi, politik, hubungan luar negeri dan keamanan sesuai dengan 

kehendak bangsa Indonesia sendiri, tapi dipengaruhi oleh negara donor, agar 

APBN dapat mandiri maka sumber penerimaan dalam negeri antara lain harus dari 
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 2 

pajak. Peranan pajak dalam penerimaan APBN dari tahun ke tahun selalu naik, 

sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1: Perkembangan APBN dan Penerimaan Pajak (dalam Milyar Rupiah) 

Tahun APBN Penerimaan 
Pajak 

% Penerimaan 
Pajak dlm APBN 

Keterangan 

2001 354,578.21 135,478.20 38.21  
2002 345,604.93 158,854.40 45.96  
2003 370,591.78 185,694.20 50.11  
2004 374,351.26 216,036.80 57.71  
2005 397,769.31 269,136.38 67.66  
2006 409,000.00 275,067.96 67.25  
2007 509,462.00 360,090.49 70.68  

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I 

  Tabel diatas diketahui bahwa peranan pajak dalam penerimaan APBN 

semakin dominan, hal ini menunjukkan semakin mandirinya APBN kita. 

Penerimaan pajak dalam APBN meliputi pajak yang dihimpun oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).  

  Adapun pajak yang dihimpun oleh DJP meliputi: Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Bea Materai, sedangkan pajak yang dihimpun oleh DJBC meliputi 

Bea Masuk dan Cukai, dalam tulisan ini yang dimaksud pajak adalah yang 

dihimpun oleh DJP.   

  Pelaksanaan fungsi dan tugasnya DJP  memiliki visi: "Menjadi Institusi 

Pemerintah yang Menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

yang Efektif, Efisien dan Dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan 

Profesionalisme yang Tinggi”.  

  Misi DJP yang diembannya sebagai perwujudan dari visi yang dicita-citakan 

yaitu: “ Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-Undang 
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Perpajakan yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang 

Efektif dan Efisien.  

  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I merupakan 

instansi yang berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang 

membawahi 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 12 Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

67/PMK.01/2008 tanggal 06 Mei 2008, instansi ini memiliki tugas melaksanakan 

koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas Dirjen Pajak di wilayah Sebagian 

Propinsi Jawa Timur.  

  Berdasarkan pada Keputusan Menteri tersebut, dalam rangka menjalankan 

tugasnya Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu :          

(1) melaksanakan bimbingan, koordinasi dan pengamanan teknis terhadap 

pelaksanaan tugas DJP yang ada di dalam wilayah wewenangnya, (2) menga-

mankan rencana kerja dan rencana penerimaan bidang perpajakan, (3) meng-

koordinasikan dan melaksanakan penyuluhan dan pelayanan masyarakat di bidang 

perpajakan, (4) melaksanakan pemantauan, pengolahan, dan penyajian informasi 

serta registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak, (5) melakukan pembinaan 

administratif KPP dan (6) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kanwil 

DJP.  

  Fungsi pokok, Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki kewajiban dan tugas 

yang berat, dan dalam pelaksanaan fungsi pokok tersebut memerlukan dukungan 

sumber daya yang memadai, sehingga Kanwil DJP Jawa Timur I dapat 
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melaksanakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam visi DJP. Salah satu 

faktor penting yang perlu mendapat perhatian secara seksama pihak manajemen 

adalah masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau karyawan. 

Manusia merupakan unsur utama organisasi sehingga disebut faktor sentral.  

  Organisasi hanya berfungsi jika manusia yang menghimpun dirinya saling 

berinteraksi dalam mewujudkan volume dan kerjanya (Nawawi, 2000). Salah satu 

aspek sumber daya manusia atau karyawan yang penting dan strategis dalam 

mendukung Kanwil DJP Jawa Timur I untuk mencapai tujuannya secara efektif 

dan efisien adalah kinerja karyawan, melalui karyawan yang memiliki kinerja 

yang tinggi tersebut, maka kinerja Kanwil DJP Jawa Timur I juga akan tinggi. 

  Kinerja karyawan memiliki peran yang penting dan strategis dalam 

mendukung pencapaian visi dan misi DJP, maka kinerja karyawan harus selalu 

mendapat perhatian yang seksama dari pihak pimpinan Kanwil DJP Jawa Timur I 

secara berkesinambungan. Pemahaman terhadap faktor-faktor penentu kinerja 

karyawan merupakan hal yang perlu diketahui oleh pimpinan, sehingga melalui 

informasi tersebut upaya-upaya peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan 

secara terarah. 

  Kinerja karyawan merupakan variabel yang sifatnya multidimensional, 

artinya variabel tersebut ditentukan oleh banyak variabel, baik variabel yang 

sifatnya individual atau internal maupun faktor eksternal, dalam penelitian ini, 

variabel-variabel yang diduga akan mempengaruhi kinerja karyawan adalah  

mutasi karyawan dan kepuasan kerja, melalui mutasi karyawan yang berjalan baik 

dan adil maka akan meningkatkan kepuasan kerja yang diharapkan kinerja 

karyawan juga meningkat.  
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 5 

  Sesuai dengan ketentuan mutasi (Peraturan Menteri Keuangan nomor: 

39/PMK.01/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di 

Lingkungan Departemen Keuangan) antara lain: jangka waktu menduduki jabatan 

dan atau lokasi unit kerja. Pelaksanaan jangka waktu ketentuan tersebut 

diterjemahkan oleh DJP   sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 

3 (tiga) tahun. Kenyataan di lapangan menunjukkan, seringkali surat keputusan 

tentang  mutasi keluar, kerap menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Hal ini 

terjadi karena ada beberapa karyawan yang baru menjalani mutasi 6 (enam) bulan 

di suatu Satker (di Kanwil DJP Jatim I) pada mutasi periode berikutnya dimutasi 

ke Satker di luar Jawa serta sebaliknya. Dan pelaksanaan mutasi tidak pernah 

mempertimbangkan jadwal akademik, hal ini berpengaruh terrhadap pemindahan 

sekolah anak-anak pegawai yang dimutasi.  

  Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, mutasi karyawan yang semula 

diharapkan akan menghilangkan kejenuhan pada karyawan yang nantinya 

diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan tidak tercapai. Bahkan mutasi 

sering menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Hal ini sangat berdampak pada 

turunnya kinerja, mereka cenderung tidak menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya dengan harapan tugas tersebut dilimpahkan kepada 

penggantinya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah mutasi karyawan secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan? 

2. Apakah kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan membuktikan : 

1. Mutasi karyawan secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

praktis maupun teoritis 

1. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen 

Kanwil DJP Jawa Timur I, guna menyusun kebijakan-kebijakan sumber daya 

manusia, khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi empiris, 

khususnya bagi para peneliti lain yang berminat untuk meneliti masalah kinerja 

karyawan. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	JUDUL TESIS
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	ABSTRAK
	Update BAB I_revisi



