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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ladasan Teori 

2.1.1  Teori Kepuasan Kerja  

2.1.1.1 Equity Theory  (Teori Keadilan) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam (1963) yang mengatakan bahwa 

karyawan atau individu akan merasa puas terhadap aspek-aspek khusus dari 

pekerjaan mereka. Aspek-aspek pekerjaan yang dimaksud, misalnya gaji/upah, 

rekan kerja dan supervisi. Individu atau karyawan akan merasa puas bila jumlah 

aspek yang sebenarnya atau sesungguhnya dia terima sesuai dengan yang 

seharusnya dia terima. 

2.1.1.2 Discrepancy Theory (Teori Ketidaksesuaian) 

Teori ini dikembangkan oleh Poter (1961) yang menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja merupakan selisih atau perbandingan antara harapan dengan 

kenyataan. Locke, 1961 (dalam Gibson,1996), menambahkan bahwa seorang 

karyawan akan merasa puas bila kondisi yang aktual (sesungguhnya) sesuai 

dengan harapan atau yang diinginkannya. Semakin sesuai antara harapan 

seseorang dengan kenyataan yang ia hadapi maka orang tersebut akan semakin 

puas. (Umam,2010:172).  

2.1.2  Defenisi Pajak 

Dalam (UU) Perpajakan No.28 tahun 2007 mendefinisikan pajak, yaitu 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan (UU), dengan tidak mendapatkan  imbalan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Prof. Dr.P.JA. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. (Utomo,dkk. 2011:2). 

 2.1.3  Dasar Hukum Pajak 

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam pasal 

23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang” 

Dalam pengaturan dan sistemastikanya peraturan-peraturan di bidang 

perpajakan dipisahkan antara kelompok hukum pajak, yaitu: 

a. Hukum pajak Materiil 

Yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, 

perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan 

pajak. Umumnya hukum pajak materiil mempermasalahkan subjek, 

objek, tarif dan dasar pengenaan pajak. 

b. Hukum Pajak Formil 

Yang memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi 

bagaimana melaksanakan hukum pajak materill tersebut. umumnya 
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hukum pajak formil mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur dan 

sanksi. 

2.1.4  Wajib Pajak 

Pengertian Wajib Pajak menurut (UU) No.16 tahun 2009 tentang (UU 

KUP) Pasal 1 ayat (2) yaitu : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemugutan pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

2.1.5  Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:7) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu : 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-

ciri official assessment system adalah wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang berada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul 

setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah 

Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3. With Holding System 

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah 

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak 

fiskus daan wajib pajak. 

Sejak tax reform mulai tahun 1984 Sistem pemungutan pajak penghasilan 

yang diterapkan di Indonesia adalah merupakan kombinasi antara self assessment 

system dan withholding tax system. Self assessment system tersirat dalam bunyi 

pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “setiap Wajib Pajak membayar pajak 

terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan 

penerapan withholding tax system antara lain dapat ditemui dalam pasal 4 ayat 

(2), pasal 21, pasal 22, pasal 23 pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

2.1.6 Kinerja 

2.1.6.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang-orang dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawab masing-masing upaya mencapai tujuan organisasi.  

Kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas karena 

mempunyai indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai 
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tingkat produktivitas organisasi yang tinggi. Dengan demikian penilaian atas 

kinerja merupakan hal yang sangat penting. 

Menurut Hasibuan (2007:105) pengertian kinerja adalah suatu hasil karya 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta 

waktu. 

2.1.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Para pemimpin dari suatu organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 

kinerja antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya, walaupun bekerja 

dalam satu organisasi tentunya produktivitas mereka berbeda-beda. 

Menurut Robbins (2006:260), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas, diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan pegawai. 

2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 
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5. Kemandirian, merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap 

kantor.  

2.1.6.3 Penilaian Kinerja 

  Penilaian kinerja dapat diukur melalui : 

1. Hasil tugas individu. Penilaian berfokus pada apa yang telah dihasilkan dan 

bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan oleh pegawai. 

2. Perilaku. Penilaian ini berfokus pada perilaku pegawai dalam bekerja pada 

perusahaan. 

3. Ciri kepribadian. Penilaian yang berfokus pada ciri kepribadian individu 

pegawai, seperti ; sikap baik, kooperatif, percaya diri, mempunyai banyak 

pengalaman, mudah panik, loyalitas. 

2.1.7 Pemeriksaan Pajak  

2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013) pengertian umum pemeriksaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Adapun efenisi pemeriksaan pajak menurut Undang-undang KUP No.16 

Tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
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keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Walaupun diberikan kewenangan untuk dilakukan pemeriksaan, Undang-

undang juga membatasi kewenangan tersebut agar pemeriksaan dilakukan tidak 

sewenang-wenang.  

Objek dari pemeriksaan adalah laporan keuangan Wajib Pajak yang 

menjadi dasar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pemeriksaan Pajak 

adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 

dalam hal ini petugas pemeriksaan pajak (Fiskus) terhadap Wajib Pajak atas 

pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang pajak untuk 

berbagai tujuan. Sedangkan objek pemeriksaan untuk tujuan lain disesuaikan 

dengan tujuan pemeriksaan yang dicantumkan dalam surat perintah pemeriksaan.  

2.1.7.2  Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2000, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah No 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang 

Perpajakan, bahwa tujuan pemeriksaan perpajakan adalah menetapkan jumlah 

pajak terutang. (Ilyas dan Burton,2013:170). 
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2.1.7.3 Tujuan Pemeriksaan 

 Dalam melakukan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai 

satu atau beberapa tujuan, misalnya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak 

sebagaimana diuraikan menurut Pasal 3 ayat  (2) dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan sebagai 

berikut : 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib 

Pajak. Pemeriksaan untuk tujuan diatas dapat dilakukan dalam hal sebagai 

berikut : 

1)  Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran 

pajak, termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan 

kelebihan pajak.  

2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan rugi. 

3) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah 

ditetapkan. 

4) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada 

nomor 3 tidak dipenuhi. 



21 
 

 
 

b. Tujuan lain dalam Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak, antara lain : 

1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. 

2) Penghapusan NPWP. 

3) Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

4) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

5) Pencocokan data atau alat keterangan. 

6) Pengumpulan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan 

Neto. 

7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil. 

8) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 

9) Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda 

Pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25 diartikan sebagai serangkaian kegiatan 

untuk mencari , mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Kinerja Pemeriksaan Pajak diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya, 

dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah 

suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. 
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Kinerja pemeriksaan pajak di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 5 ayat (2). Beberapa standar 

pemeriksaan antara lain : 

1) Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan yang baik sesuai dengan 

tujuan pemeriksaan dan juga pengawasan. 

2) Pemeriksa pajak harus menentukan luas pemeriksaan. 

3) Pemeriksa pajak melakukan persiapan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari data wajib pajak sesuai dengan data yang tersedia dan data 

lain yang relevan. 

4) Pemeriksa pajak menyusun rencana pemeriksaan pajak, laporan hasil 

pemeriksaan pajak dan program pemeriksaan pajak. 

5) Pemeriksa pajak melaksanakan pemeriksaan dengan mengacu pada 

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk 

teknis pemeriksaan. 

2.1.7.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan Kantor 

a. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17B Undang-undang KUP. 

b. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT 
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yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 

Pemeriksaan Lapangan 

a. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. 

b. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka 

waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran. 

c. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. 

d. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 

analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

2.1.7.5 Sasaran Pemeriksaan 

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah  untuk 

mencari adanya : 

a. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar 

b. Kesalahan hitung 

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan 

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan  Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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2.1.7.6 Prosedur Pemeriksaan 

a. Petugas pemeriksa pajak harus dilengkapi dengan surat perintah 

pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang 

diperiksa. 

b. Wajib Pajak yang diperiksa harus : 

1) Memperlihatkan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang 

menjdi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

3) Memberi keterangan yang diperlukan. 

c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen 

serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban 

untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. 

d. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau 

ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b 

diatas. (Mardiasmo.2013: 84). 

2.1.7.7 Wewenang Pemeriksa Pajak 

 Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak mempunyai 

wewenang sebagai berikut : 

a. Meminjam buku catatan Wajib Pajak 
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Sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan DJP No.PER-122/PJ/2006 untuk 

kepentingan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak dapat meminjam buku 

catatan atau dokumen –dokumen lain yang berkaitan atau berkenaan 

dengan permohonan pengembalian. 

b. Meminta bukti pada pihak luar yang terkait 

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang KUP, pemeriksa dalam menjalankan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dapat meminta keterangan atau 

bukti melalui permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak kepada 

perbankan, notaris, akuntan publik, konsultan pajak, kantor administrasi 

dan pihak lain. 

c. Memasuki tempat atau ruangan 

Sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005, bahwa 

pemeriksa pajak mempunyai wewenang untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen-dokumen 

yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak yang 

diperiksa. 

d. Menyegel 

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau 

ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, 

barang, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dengan 

tujuan agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, 

dirusak, ditukar atau dipalsukan.  Berdasarkan Pasal 30 (2) Undang-
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undang KUP ditentukan bahwa tata cara penyegelan diatur berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan.  

e. Menghitung secara jabatan.  

Berdasarkan Pasal 31 (3) Undang-undang KUP, apabila dalam 

pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan 

penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, DirekturJenderal Pajak 

wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepadaWajib 

Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam 

pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 

(Muljono, 2010: 177). 

2.1.7.8 Kertas Kerja Pemeriksa Pajak 

Kertas kerja pemeriksaan (audit working papers) meliputi semua berkas 

yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah 

dilakukan posedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar 

pemeriksaan. 

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan 

berfungsi sebagai: 

a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar 

pelaksaan pemeriksaan; 
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b. bahan  dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan 

Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan; 

c. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 

d.  sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding 

yang diajukan oleh Wajib Pajak, dan 

e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya. 

2..   Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai : 

a. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; 

b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

c. pengujian yang telah dilakukan; 

d. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan 

pemeriksaan (Waluyo,2013:71). 

 

2.1.8  Akuntabilitas 

2.1.8.1 Pengertian Akuntabilitas 

 Madiasmo mendefinisikan (2013) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. 

 Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, keberhasilan atau kegagalan 

kepada yang menyelesaikan pekerjaan tersebut, dimana dalam diri seseorang 
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terdapat dorongan atau keinginan individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan. 

Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih 

tinggi bahwa perkerjaan mereka akan diperiksa oleh manajer/pimpinan 

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Akuntabilitas 

dapat meninggkatkan kinerja auditor dalam hal ini kinerja audit yang dilaporkan 

jika pengetahuan audit tinggi. 

Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban 

orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi 

pertanggung jawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya 

yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas 

internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual.  

2.1.8.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas 

 Terdapat enam faktor yang mempengaruhi sikap akuntabilitas individu 

sebagai berikut : 

1. Latar belakang (background factors), seperti usia, jenis kelamin, suku, 

status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan 

mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu hal. Di dalam 

ini terdapat tiga faktor latar belakang yakni, faktor personal adalah sikap 

umum seseorang terhadap sesuatu, sifat kepribadian (personality traits), 

nilai hidup (value), emosi, dan kecerdasan yang dimilikinya. Faktor sosial 

antara lain adalah usia, jenis kelamin (gender), etnis, pendidikan, 
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penghasilan dan agama. Faktor informasi adalah pengalama, pengetahuan, 

dan ekspose pada media. 

2. Keyakinan perilaku atau behavioral belief  yaitu hal-hal yang diyakini oleh 

individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap 

terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif 

terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku 

tersebut. 

3. Keyakinan normatif (normatif belief), yang berkaitan langsung dengan 

pengaruh lingkungan, faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang 

yang berpengaruh bagi kehidupan individu (significant others) dapat 

mempengaruhi keputusan individu. 

4. Norma subjektif (subjective norm) adalah sejauh mana seseorang memiliki 

motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan 

dilakukan (normative belief). Kalau individu merasa itu adalah hak 

pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan 

ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka dia akan mengabaikan 

pandangan orang tentang prilaku yang akan dilakukannya. 

5. Keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan (control belief) 

diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman melakukan 

perilaku yang sama sebelum nya atau pengalaman yang diperoleh karena 

melihat orang lain (misalnya teman, keluarga dekat) melaksanakan 

perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan dapat 

melaksanakannya. Selain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, 
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keyakinan individu mengenai suatu perilaku akan dapat dilaksanakan 

ditentukan juga oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku 

tersebut, tersedianya fasilitas untuk melaksanakannya, dan memiliki 

kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat 

pelaksanaan perilaku. 

6. Perilaku kemampuan mengontrol (perceived behavioral control), yaitu 

keyakinan bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah 

melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu 

untuk melaksanakan perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi 

atas kemampuan dirinya apakah dia punya kemampuan atau tidak 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan perilaku itu. Niat untuk 

melakukan perilaku adalah kecenderungan seseorang untuk memilih 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Niat ini ditentukan 

oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu itu 

dia mendapat dukungan dari orang-orang lain berpengaruh dalam 

kehidupannya. 

2.1.9 Kepuasan Kerja 

2.1.9.1 Pegertian Kepuasan Kerja 

 Menurut Lock (dalam Luthans, 1995) mengemukakan: “ Job statisfaction 

is a pleasurable experience.” (Kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan 

emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian 

terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja). Kepuasan kerja merupakan sifat 

umum seseorang karyawan terhadap pekerjaannya (Robbins, 1996). Kepuasan 
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kerja menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul 

dengan imbalan yang disediakan oleh pekerjaan. (Umam,2010:170) 

2.1.9.2 Cara Mengukur Kepuasan Kerja 

a. Prestasi/pencapaian (Achievement) 

b. Pengakuan/penghargaan  

c. Pengembangan (Personal growth) 

d. Variasi keterampilan (Skill variety) 

e. Otonomi tugas (Task autonomy) 

f. Umpan balik (Feed back) 

2.1.9.3 Faktor Penentu Kepuasan Kerja 

a. Gaji/imbalan yang dirasakan adil 

Menurut penelitian Theriault, kepuasan kerja merupakan fungsi dari 

jumlah absolut dari gaji yang diterima, sejauh mana gaji memenuhi 

harapan-harapan tenaga kerja, dan bagaimana gaji diberikan 

b. Kondisi kerja yang menunjang  

Ruangan kerja yang sempit, panas, yang cahaya lampunya menyilaukan 

mata, akan enimbulkan keengganan untuk bekerja. Orang akan mencari 

alasan untuk sering-sering keluar ruangan kerjanya. Dalam hal ini, 

perusahaan harus menyediakan ruangan kerja yang terang, sejuk, dengan 

peralatan kerja yang nyaman untuk digunakan, seperti meja, kursi yang 

dapat diatur ringgi-rendah, miring-tegaknya posisi duduk. Dalam kondisi 

seperti ini, kebutuhan-kebutuhan fisik yang terpenuhi akan memuaskan 

tenaga kerja. 



32 
 

 
 

c. Hubungan kerja (rekan kerja dan atasan ) 

Setiap pekerjaan dalam organisasi memili kaitan dengan pekerjaan lain. 

Terjadi diferensiasi pekerjaan mendatar dan tegak. (Umam, 2010:196). 

2.1.10 Pengertian Konflik Peran 

 Konflik peran adalah suatu konflilk yang timbul karena mekanisme 

pengendalian birokasi organisasi yang tidak sesuai dengan norma, aturan, etika, 

dan kemandirian profesional. Kondisi tersebut biasanya terjadi karena adanya dua 

perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan, dan pelaksanaan salah 

satu perintah saja akan mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain. Konflik 

peran dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menurunkan 

motivasi kerja karena mempunyai dampak negatif terhadap perilaku individu 

seperti timbulnya ketegangan kerja, banyak terjadi perpindahan pekerja, 

penurunan kepuasan kerja, sehingga bisa menurunkan kinerja auditor secara 

keseluruhan. Konflik peran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan 

yang disampaikan pada individu di dalam organisasi dengan orang lain di dalam 

dan di luar organisasi (Silalahi, 2014). 

Konflik peran merupakan bentuk ketidaksesuaian antara mekanisme 

pengendalian birokrasi dan norma, aturan, etika, maupun kemandirian dari 

profesional. Penekanan dari gambaran konflik peran ini adanya ketidaksesuaian 

peran yang harus dilakukan oleh auditor dilihat dari tuntutan profesionalisme dari 

profesi auditor. Ketidaksesuaian tersebut dinilai sebagai bentuk konflik peran.  

Berdasarkan pada berbagai pendapat mengenai konflik peran, peneliti 

menyimpulkan pemahaman mengenai konflik peran sebagai bentuk kebingungan 
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peran yang harus dilakukan oleh karyawan dan tuntutan pekerjaan yang 

seharusnya dilakukan berdasarkan sebuah standar profesional tertentu yang 

diyakini dan dianut oleh karyawan. ( Rosally dan  Jogi, Vol 3 No 2 halm 31-40). 

 

2.1.11 Kompensasi Finansial 

2.1.11.1 Pengertian Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial adalah bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada 

karyawan dalam bentuk uang atas jasa yang mereka sumbangkan pada 

pekerjaannya. Kompensasi acapkali juga  disebut penghargaan dan dapat 

didefenisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan 

sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi.  

Kompensasi finansial dapat dibayarkan melalui dua cara yaitu langsung 

dan tidak langsung. Penentuan kompensasi perlu dipertimbangkan dengan baik 

karena kompensasi finansial merupakan bagian dari biaya usaha yang mana 

semakin besar kompensasi yang dikeluarkan maka semakin besar biaya usaha 

yang dikeluarkan. Sistem kompensasi yang baik sudah tentu akan membantu 

perusahaan dalam mengatasi masalah dalam ketenagakerjaan. 

Indikator-indikator kompensasi. 

Menurut Mondy dan Noe (1996:374)  dapat diketahui bahwa kompensasi 

keuangan langsung terdiri atas gaji, upah, dan insentif (komisi dan bonus). 

Sedangkan kompensasi keuangan tidak langsung dapat berupa berbagai macam 

fasilitas dan tunjangan. 
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1.  Gaji 

Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara 

teratur, seperti tahunan, caturwulan, bulanan atau mingguan. Harder 

(1992) mengemukakan bahwa gaji merupakan jenis penghargaan yang 

paling dalam organisasi. 

2. Upah  

 Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada para  

pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang ayng dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang 

jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Pada dasarnya, 

gaji atau uapah diberikan untuk menarik calon pegawai agar mau masuk 

menjadi karyawan. 

3. Insentif 

Insentif merupakan  imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Dengan 

mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk mmendorong 

karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih 

menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Untuk itu 

diperlukan kemampuan untuk menentukan standar yang tepat. Tidak 

terlalu mudah untuk dicapai dan juga tidak terlalu sulit. Standar yang 

terlalu mudah tentunya tidak menguntungkan bagi perusahaan. sedangkan 

yang terlalu sulit menyebabkan karyawan frustasi. 
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4. Kompensasi tidak lansung (fringe benefit)  

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan 

berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam 

usaha meningkatkan kesejahteraa para karyawan. Contohnya asuransi 

kesehatan, asuransi jiwa, dan  bantuan perumahan. 

2.1.11.2  Tujuan Pemberian Kompensasi 

1. Mendapatkan karyawan yang berkualitas 

Organisasi saling bersaing di pasar tenaga kerja untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang 

diminta organisasi. Oleh karena itu, untuk menarik calon karyawan 

masuk dalam organisasi, organisasi harus merangsang calon-calon 

pelamar dengan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dengan 

tingkat kompensasi organisasi lain. 

2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada 

Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat 

mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk tetap 

bekerja. Hal ini untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan 

yang tinggi dan kasus pembajakan karyawan oleh organisasi lain 

dengan iming-iming gaji yang tinggi. 

3.   Adanya keadilan 

Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa 

keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan. Dengan 

pengikatan pekerjaan, sebagai balas jasa organisasi atas apa yang sudah 
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diabdikan karyawan pada organisasi, maka keadilan dalam pemberian 

kompensasi mutlak dipertimbangkan. 

4.    Perubahan sikap dan perilaku 

Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan 

hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak 

menguntungkan serta memengaruhi produktivitas kerja. 

5.   Efisiensi biaya 

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk 

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat 

biaya yang layak. Dengan upah yang kompetitif, organisasi dapat 

memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat. 

6.   Administrasi legalitas 

Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas 

karena diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tujuannya 

agar organisasi tidak sewenang-wenang melakukan karyawan sebagai 

aset perusahaan. (Rachmawati,2008:144). 

2.1.11.3 Asas Kompensasi 

 Penghargaan menjembatani kesenjangan antara tujuan organisasi dengan 

aspirasi serta pengharapan karyawan. Supaya efektif, kompensasi seharusnya 

dapat : 

1) Memenuhi kebutuhan dasar, 

2) Mempertimbangkan adanya keadilan eksternal, 
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3) Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan individu, 

(Casio,1995:330). 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Robbins (1993) yang 

mengemukakan bahwa penghargaan dapat meningkatkan prestasi kerja dan 

kepuasan kerja apabila : 

1. Mereka merasakan adanya keadilan dalam penggajian, 

2. Penghargaan yang mereka terima dikaitkan dengan kinerja mereka, dan 

3. Berkaitan dengan kebutuhan individu. 

Menurut Casio (1995) dari antara prinsip-prinsip tersebut diatas yang 

paling penting adalah adanya keadilan. Keadilan di tempat kerja, termasuk dalam 

pemberian kompensasi ada dua macam, yaitu keadilan distribusi dan keadilan 

prosedural. 

Keadilan distributif berusaha untuk menjelaskan bagaimana seseorang 

bereaksi terhadap jumlah bab bentuk kompensasi yang mereka terima. Sedangkan 

keadilan prosedural berkaitan dengan pengujian reaksi seseorang terhadap 

prosedur yang digunakan untuk menentukan kompensasi. Dengan kata lain, 

keadilan distributif berkaitan dengan hasil akhirnya. Sedangkan keadilan 

prosedural berkaitan dengan alatnya. 

2.1.11.4 Proses Penentuan Kompensasi 

Proses atau tahap-tahapan yang dilalui dalam pemberian kompensasi 

supaya terasa adil terdiri atas : 
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a. Menyelenggarakan survei gaji, yaitu survei mengenai jumlah gaji yang 

diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di perusahaan lain (untuk 

menjamin keadilan eksternal), 

b. Menentukan nilai tiap pekerjaan dalam perusahaan melalui evaluasi 

pekerjaan (untuk menjamin keadilan internal), 

c. Mengelompokkan pekerjaan yang sama/sejenis ke dalam tingkat upah 

yang sama pula (untuk menjamin employee equity/keadilan karyawan), 

d. Menetapkan harga tiap tingkatan gaji dengan menggunakan garis upah, 

e. Menyesuaikan tingkat upah dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (menjamin gaji layak dan wajar). 

2.1.11.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi 

Tinggi rendahnya kompensasi dipengaruhi oleh faktor 

a. penawaran dan permintaan, 

b. serikat pekerja, 

c. kemampuan untuk membayar, 

d. produktivitas, 

e. biaya hidup, dan 

f. pemerintah.  

2.1.12  Batasan Waktu Pemeriksaan 

2.1.12.1  Pengertian Batasan Waktu Pemeriksaan  

Menurut Nataline (2007) batasan waktu audit merupakan batasan waktu 

yang dialami oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan 
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keuangan klien, yang diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara tugas 

dan waktu yang tersedia. 

Batasan waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut 

untuk  melaksanakan efisiensi terhadap waktu yang telah ditetapkan. Anggaran 

waktu yang memuaskan (Silalahi,2014). 

Dibawah tekanan-tekanan waktu,  perhatian akan lebih terfokus pada 

tugas yang dominan seperti tugas pengumpulan bukti berkaitan dengan frekuensi 

dan jumlah salah saji dan mengorbankan perhatian yang diberikan pada tugas 

tambahan seperti tugas yang memberikan aspek kualitatif atas terjadinya salah saji 

yang menunjukkan potensial kecurangan pelaporan keuangan.  

2.1.12.2 Jangka Waktu Pemeriksaan  

a. Pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan, yang 

dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau 

anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi 

surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan 

tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.  

b.  Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana 

dimaksud pada poin 1 diatas, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

paling lama tiga bulan. 

c. Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan, yang 
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dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan 

kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 

yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan 

dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan  

d. Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan 

sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas, dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu paling lama empat bulan. 

e. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan ditemukan indikasi adanya rekayasa 

transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus 

lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, yang 

memerlukan pengujian lebih mendalam serta memerlukan waktu yang 

lebih lama, perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan 

sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas dapat diperpanjang paling 

banyak lima kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan 

pengujian. 

f. Apabila perpanjangan jangka waktu untuk Pemeriksaan Kantor 

sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas atau perpanjangan jangka 

waktu untuk Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 

atau poin 5 di atas berakhir. Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan 

Lapangan harus diselesaikan. 
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g. Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 17B Undang-undang KUP, jangka waktu 

Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas dan/atau 

perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud 

pada poin 2 di atas, atau jangka waktu Pemeriksaan Lapangan 

sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas dan/atau perpanjangan jangka 

waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 atau 

poin 5 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian 

permohonan pengembalian kelebihan pajak tersebut. 

h. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor 

atau Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak harus menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak. (Halim,2014:37). 

 

 2.2 Pajak Menurut Perspektif Islam  

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau  Al-

Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah “ Pungutan yang 

ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak “.  

Pandangan Islam tentang pemungutan pajak cukup lama diperbincangkan 

tentang bagaimana hukum haram atau halalnya pajak dipungut dalam perspektif 

Islam. 

 

 



42 
 

 
 

QS. An-Nisa ayat 29 : 

 يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَيْىَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه تََزاض  

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما ِمْىُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ  َّللاَّ  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

a.  Dasar diharamkannya pajak dalam Islam 

Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama berawal dari pemikiran 

bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang 

melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya 

yang diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan konsep pajak dalam Islam 

menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada 

penghasilan. 

Pengharaman pemungutan pajak salah satunya diperkuat oleh hadits (HR 

Ahmad dan Abu Dawud). “ Dari Abu Khair RA beliau berkata, Maslamah bin 

Makhlad (gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada 

Ruwafi bin Tsabit RA maka ia berkata : „Sesungguhnya para penarik/pemungut 

pajak (diazab) di neraka “. 

Imam Abu Ja‟far Ath Thawawi Rahimahumullah, berkata bahwa Al-Uyr 

yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin 

adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau 

melanjutkan, “hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat “. 
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Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut 

terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di negara-

negara yang masih menerapkan sistem perpajakan dalam mengumpulkan 

pendapatan negara guna membiayai pengeluaran sektor publik, maka bagi mereka 

tentu bukan pelanggaran etika atau moral untuk menghindarkan diri dari 

kewajiban membayar pajak (tax evassion), meskipun mereka juga termasuk 

orang-orang yang menikmati pelayanan sektor publik yang dibiayai dari pajak 

yang tidak mereka patuhi tersebut.(Widodo,2010:76).  

b. Dasar pajak diperbolehkan dalam Islam 

 Robert W. McGee menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam  

adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannya yang berjudul 

“The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic 

Perspective”McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa 

tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang 

mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Adapun dalam fiqih Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak 

mencukupi  untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk 

meingkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh 

sejumlah fuquha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhap fiqih. Hal ini 

disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan 

kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar 

dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.  
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Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul 

Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan 

keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk 

membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari. 

Dalam Islam dikenal tiga sistem pajak yaitu : 

1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non 

muslim yang hidup dinegara/pemerintah Islam dengan mematuhi 

peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi 

jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. 

2. Kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum 

muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap 

oleh pemiliknya. 

3. „Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan 

Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti 

luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan 

dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, 

islam membenarkan pemungutan pajak. 

Pajak hukumnya mubah atau boleh (dapat dibenarkan oleh Islam), sebab 

kita sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih 

lewat pajak tersebut. Pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam seperti yang 

dikatakan oleh Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi muslim), harus terlebih 

dahulu memperhatikan beberapa hal penting diantaranya bahwa : 
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1. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai kemampuan baik kekayaan maupun 

sumber penghasilan Wajib Pajak. 

2. Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak. 

3. Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat. 

4. Pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syariah. 

Dari pendapat Monzar Kahf tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 

dapat dikenakan dibawah sistem Islam, selama pendapatan dari pajak tersebut 

diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta kesejahteraan sosial 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan 

penelitian ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Nataline 

(2007) 

Pengaruh Batasan 

Waktu Audit, 

Pengetahuan 

Akuntansi dan 

Auditing, Bonus 

Serta Pengalaman 

Terhadap Kualitas 

Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Semarang 

Independen : 

Batasan Waktu 

Audit, 

Pengetahuan 

Akuntansi dan 

Auditing, Bonus 

Serta 

Pengalaman 

 

 

Dependen : 

Kualitas Audit 

Bahwa adanya 

pengaruh antara 

batasan waktu audit, 

pengetahuan 

dibidang akuntansi 

dan auditing, 

pemberian bonus, 

serta pengalaman 

kerja terhadap 

kualitas audit di 

Kantor Akuntan 

Publik di Semarang 

sebanyak 62,2 % 

2. Eko Saputra 

(2011) 

Pengaruh Pelatihan 

Teknis Perpajakan, 

Independen : 

Pelatihan Teknis 

Bahwa pelatihan  

teknis perpajakan, 



46 
 

 
 

Akuntabilitas, dan 

Batasan Waktu 

Pemeriksaan 

Terhadap Kinerja 

Pemeriksa Pajak 

Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama di Jakarta 

Selatan 

Perpajakan, 

Akuntabilitas, 

dan Batasan 

Waktu 

Pemeriksaan. 

 

Dependen : 

Kinerja 

Pemeriksa Pajak 

 

akuntabilitas 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja pemeriksa 

pajak. Dan batasan 

waktu pemeriksaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pemeriksaan 

pajak. 

3. Hendra 

Gunawan 

dan Zulfitry 

Ramdan 

(2012) 

Pengaruh Konflik 

Peran, 

Ketidakjelasan 

Peran, Kelebihan 

Peran, dan Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Auditor di Kantor 

Akuntan Publik 

Wilayah DKI 

Jakarta 

Independen : 

Konflik Peran, 

Ketidakjelasan 

Peran, Kelebihan 

Peran, dan Gaya 

Kepemimpinan 

 

 

 

 

Dependen : 

Kinerja Auditor 

Menyatakan bahwa  

ketidakjelasan peran 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

auditor . Sedangkan 

konflik peran, 

kelebihan peran dan 

gaya kepemimpinan 

ternyata tidak 

mempengaruhi 

kinerja auditor secara 

signifikan. 

4. Anita Ayu 

Pangestu 

(2014) 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

dan Komitmen 

Organisasional 

Terhadap Kinerja 

Pegawai (Studi 

Kasus pada BNI 

KCU Semarang) 

Independen : 

Kepuasan Kerja, 

Komitmen 

Organisasional 

 

 

Dependen :  

Kinerja 

Pegawai 

Bahwa kepuasan 

kerja dan komitmen 

organisasional 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

5. Komang 

Alit 

Trijayanti, 

Nyoman 

Ari Surya 

Darmawan 

dan Gede 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Kepuasan Kerja, 

dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Auditor (Studi 

Kasus pada KAP di 

Independen: 

Gaya 

Kepemimpinan, 

Kepuasan Kerja, 

dan Motivasi 

Kerja 

 

 

Menyatakan bahwa 

gaya kepemimpinan, 

kepuasan kerja dan 

motivasi kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 
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Adi 

Yuniarta 

(2015) 

 

Provinsi Bali)  

 

Dependen: 

Kinerja Auditor 

auditor. 

6. Riskawati 

Abuniyo 

(2015) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Finansial Terhadap 

Kinerja Karyawan 

pada PT. Garuda 

Anta Nusa Raya 

Gorontalo. 

Independen : 

Kompensasi 

Finansial. 

 

 

 

 

 

 

 

Dependen : 

Kinerja 

Karyawan. 

Berdasarkan hasil 

pengolahan data 

penelitian diperoleh 

bahwa pengaruh 

antara variabel 

kompensasi finansial 

terhadap kinerja 

karyawan memiliki 

koefisien korelasi 29. 

Hal ini berarti 

kompensasi finansial 

lebih efektif jika 

dibandingkan dengan 

tidak memberikan 

kompensasi finansial 

karena dengan 

pemberian 

kompensasi finansial 

dapat meningkatkan 

kinerja karyawan.. 

7. Catherina 

Rosally dan 

Yulius Jogi 

(2015) 

Pengaruh Konflik 

Peran, 

Ketidakjelasan 

Peran, dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Auditor 

Independen: 

Konflik Peran, 

Ketidakjelasan 

Peran dan 

Komitmen 

Organisasi 

 

Dependen: 

Kinerja Auditor 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

positif antara 

komitmen organisasi 

dengan kinerja 

auditor, sedangkan 

konflik peran dan 

ketidakjelasan peran 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja 

auditor. 

8. Muhammad 

Iqbal 

Ridwan 

Pengaruh 

Akuntabilitas, 

Kepuasan Kerja, 

Independen : 

Akuntabilitas, 

Kepuasan Kerja, 

Bahwa akuntabilitas, 

kepuasan kerja, 

konflik peran, dan 
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(2016) Batasan Waktu 

Pemeriksaan, dan 

Konflik Peran 

Terhadap Kinerja 

Pemeriksaan Pajak 

KPP Pratama dan 

Madya Pekanbaru. 

Batasan Waktu 

Pemeriksaan, 

dan Konflik 

Peran. 

 

 

Dependen : 

Kinerja 

Pemeriksaan 

Pajak 

batasan waktu 

pemeriksaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pemeriksaan 

pajak. Batasan waktu 

pemeriksaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pemeriksaan 

pajak. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 H1  

 H2   

 

H3 

 H4 

 

 H5 

 

   

  H6 

 

Keterangan gambar : 

    :  Pengujian secara parsial 

   :  Pengujian secara simultan 

 

 

Batasan Waktu 

Pemeriksaan 

(X5) 

Kepuasan Kerja 

(X2) 

 

 

( 

Kompensasi 

Finansial (X4) 

Akuntabilitas  

(X1) 

Kinerja Pemeriksaan 

Pajak (Y) Konflik Peran 

(X3) 
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2.5  Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemeriksa pajak 

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) utuk 

memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (pricipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks 

yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. 

Akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga standar prilaku etis tertinggi 

mereka kepada organisasi dimana mereka berlindung terhadap profesi, masyarakat 

dan pribadi mereka sendiri agar akuntan tersebut mempunyai rasa tanggung jawab 

menjadi kompeten integritas dan obyektivitas. 

Penelitian mengenai akuntabilitas, penelitian oleh Putra (2014) dan 

Raharja,dkk (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, dan sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ariviana (2014) Menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. 

H1 :  Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa  

pajak. 

2.5.2 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pemeriksa pajak 

 Kepuasan kerja merupakan sifat umum seseorang karyawan terhadap 

pekerjaannya . Kepuasan kerja menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan 

seseorang yang timbul  dengan imbalan yang disediakan oleh pekerjaan. 
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Jika kepuasan kerja terjadi, maka perasaan tersebut terlihat pada sikap dan 

prilaku positif anggota terhadap pekerjaannya. Anggota akan melaksanakan 

pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan segala sesuatu yang dihadapinya atau 

yang ditugaskan kepadanya akan dilakukan dengan baik, maka kinerja anggota 

tersebut menjadi baik pula. Dengan demikian berarti apabila rasa puas seseorang 

tinggi makan kinerja organisasi akan tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti, dkk (2015) menyatakan 

adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja 

auditor. Hal ini dibuktikan dengan melihat jawaban responden yang diteliti bahwa 

kepuasan kerja dapat digunakan sebagai indikator peningkatan kinerja individu 

karyawan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2014) 

tentang pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja 

pegawai menunjukkan kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja dapat memiliki pengaruh langsung 

terhadap kinerja pegawai dan dapat memiliki pengaruh tidak langsung terhadap 

kinerja pegawai dengan melalui komitmen organisasional. Komiten 

organisasional dapat menjadi mediator antara kepuasan kerja dan kinerja pegawai, 

karena tingkat kepuasan kerja mempengaruhi tingkat komitmen anggota 

organisasi pada organisasinya dan sebagai konsekuesinya, komitmen membawa 

kepada usaha anggota organisasi pada pekerjaannya dan pada tingkat kinerja 

mereka. 

H2 :  Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. 
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2.5.3  Pengaruh konflik peran terhadap kinerja pemeriksa pajak 

Peran adalah suatu posisi yang mempunyai harapan yang berkembang dari 

norma yang dibangun. Seorang individu seringkali memiliki peran ganda karena 

selain sebagai karyawan juga memiliki peran di keluarganya, di lingkungannya 

dan lain-lain. Peran-peran ini seringkali memunculkan konflik tuntutan dan 

konflik harapan. Adanya peran ganda pada profesi sebagai karyawan tentu 

memunculkan konflik peran dalam diri karyawan yang mempunyai dampak niat 

mereka untuk keluar dari perusahaan (turnover intention).  

Penelitian yang dilakukan oleh Komariah, dkk  (2014) yang menyatakan 

bahwa secara parsial konflik peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja auditor. 

H3 :  Konflik Peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. 

2.5.4  Pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pemeriksa pajak  

Kompensasi  merupakan timbal balik yang diberikan perusahaan diluar 

gaji kepada karyawan dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan. 

Kompensasi sangat penting bagi karyawan yang bekerja dengan menjual 

tenaganya baik fisik maupun pikiran kepada suatu organisasi dan memperoleh 

balas jasa sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku dala organisasi 

tersebut. Besarnya kompensasi ini mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat 

pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan. Kompensasi yang diberikan 
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kepada karyawan sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja, motivasi kerja, 

kinerja dan hasil kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abuniyo (2015) menyatakan bahwa 

kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan dipengaruhi secara signifikan oleh kompensasi 

finansial langsung atau dengan meningkatkan kompensasi finansial langsung 

maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan secara nyata. 

H4 :    Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. 

2.5.5 Pengaruh batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa 

pajak 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2016) yang menguji tentang 

pengaruh akuntabilitas, kepuasan kerja, batasan waktu pemeriksaan dan konflik 

peran terhadap kinerja pemeriksa pajak pada  KPP Pratama dan Madya Pekanbaru 

menunjukkan bahwa t hitung < t tabel yaitu 2,161 < -2,017 dan sig.t (0.036) < 

0,05 dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa batasan waktu pemeriksaan berpengaruh terhadap 

kinerja pemeriksa pajak. 

H5 :  Batasan waktu pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemeriksa pajak 

 

. 
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2.5.6 Pengaruh Akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, kompensasi 

finansial, dan batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa 

pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariviana (2014) tentang pengaruh 

akuntabilitas, pengetahuan, pengalaman, dan independensi terhadap kualitas hasil 

kerja auditor. Menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti, dkk (2015) menyatakan adanya 

pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja auditor. 

Hal ini dibuktikan dengan melihat jawaban responden yang diteliti bahwa 

kepuasan kerja dapat digunakan sebagai indikator peningkatan kinerja individu 

karyawankepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Saputra (2011) yang menyatakan 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa 

pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Komariah, dkk  (2014) yang menyatakan 

konflik peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Konflik 

peran berpengaruh sangat tinggi, tidak sematamata terhadap individu namun 

termasuk entitas. Konsekuensi terhadap individu yaitu tekanan dalam penugasan 

tinggi, kepuasan kerja rendah, dan kinerja yang buruk sedangkan terhadap 

perusahaan, konsekuensinya yaitu kualitas rendah, pergantian pekerja semakin 

tinggi dan secara keseluruhan kinerja akan menurun. Konflik peran terjadi ketika 
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seseorang karyawan menghadapi harapan yang tidak sesuai dengan harapan, 

sehingga apa yang diharapkan tidak tercipta secara efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abuniyo (2015) menyatakan bahwa 

kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir tentang 

pengaruh kompensasi finansial, hubungan kerja, dan lingkungan fisik terhadap 

kinerja karyawan menyimpulkan bahwa kompensasi finansial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja. Yang dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih 

besar dari nilai t tabel. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Ridwan (2016) yang menyatakan bahwa 

batasan waktu pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. Hasil ini menolak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Saputra (2011) tentang pengaruh pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas, dan 

batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Menyimpulkan 

bahwa batasan waktu pemeriksaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pemeriksa pajak.  

H6 : Akuntabilitas, kepuasan kerja, konflik peran, kompensasi finansial, dan 

batasan waktu pemeriksaan secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak 

 

 


