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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep, Kosntruk, dan Variabel Penelitian 

2.1.1  Pengertian Pajak Secara Umum 

 Membahas mengenai pengertian pajak banyak para ahli yang menyajikan 

definisi pajak, diantaranya dalam buku Mohammad Zain (2007:10) adalah: 

a. Menurut Adriani, pajak adalah : 

“Pajak adalah iuran masyrakat 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.” 

 

b. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah sebgai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) 

yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

 

c. Menurut Soeparman Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., Brock 

Horace R (2005), menjelaskan pajak adalah : 

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat 

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melakasanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 
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Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, menjelaskan 

pajak adalah: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

 Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah : 

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair, yaitu mengatur 

melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Contoh : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi komsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk 

menghindari gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dibagi dalam beberapa kelompok. 

diantaranya adalah : 

1. Menurut Golongan 

 Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 
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 Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dilimpahkan 

atau dibebankan kepada orang lain. 

Contoh  : Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifat 

 Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

 Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertamahan Nilai dan Pajak Penjulan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

 Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

 Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Kabupaten/Kota (misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 
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2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak ada tigs macam 

cara, yaitu : 

1. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciring-Cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 

2. Self Assement System 

Adalah suatu sustem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3. Witholding System 

Adalah 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: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.5 Pengertian Wajib Pajak 

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-undang No.6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah: 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” 

 

Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang  Pajak Penghasilan, 

wajib Pajak Badan adalah: 

“Sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara 

atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap.” 
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2.1.6 SPT (Surat Pemberitahuan) 

2.1.6.1 Pengertian dan Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) 

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:29) 

adalah: 

“Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.Wajib pajak wajib harus mengisi SPT 

dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak 

tempat wajib pajak terdaftar.” 

 

Kewajiban pajak selain mendaftarkan diri untuk mendaptkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, 

dan pelaporan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa: 

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembyaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

 

  Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) menurut Mardiasmo (2011:31): 

1. Wajib Pajak PPh 

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang : 
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a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu 

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek 

pajak; 

c. Harta dan kewajiban; 

d. Pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 

(satu) Masa Pajak. 

2. Pengusaha Kena Pajak 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan 

untuk melaporkan tentang : 

a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang 

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 

3. Pemotong/ Pemungut Pajak 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pajak yang  dipotong atau dipungut dan disetorkan. 
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2.1.6.2 Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan) 

Menurut saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan 

menjadi dua, yaitu:  

A. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa 

Pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir masa pajak. 

B. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT 

tahunan adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. 

 

2.1.6.3 SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi 

SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Surat Pemberitahuan 

yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan 

dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Berikut ini 

merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa untuk subjek pajak orang pribadi: 

 

Tabel 2.1  

Batas Waktu Pembayaran dan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak OP 

No  Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan 

1. PPh pasal 21/26 

Tanggal 10 bulan berikut 

setelah masa pajak 

berakhir 

Paling lambat 20 (dua 

puluh) hari setelah 

Masa Pajak berakhir 
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2.1.6.4 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Surat Pemberitahuan 

yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan 

dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Berikut ini 

merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan untuk subjek pajak orang pribadi: 

Tabel 2.2 

Batas Waktu Pembayaran dan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak OP 

 

2. PPh pasal 25 

Tanggal 15 bulan berikut 

setelah masa pajak 

berakhir 

Paling lambat 20 (dua 

puluh) hari setelah 

Masa Pajak berakhir 

No  Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan 

1. 
PPh Orang 

Pribadi 

Tanggal 25 bulan ketiga 

setelah berakhirnya tahun 

atau bagian tahun pajak 

Selambatnya 3 (tiga) 

bulan setelah Tahun 

Pajak berakhir 

2. PBB 

6 (enam) bulan sejak 

tanggal 

diterimanya SPPT 

 

3. BPHTB 

Dilunasi pada saat 

terjadinya 

perolehan hak atas tanah 

dan 

atau bangunan 
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2.1.6.5 Prosedur Penyelesaian SPT (Surat Pemberitahuan) 

Prosedur penyelesaian SPT dalam Mardiasmo (2011;32) dijelaskan 

bahwa: 

A. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri SPT ditempat yang 

ditetapkan oleh DIrektur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara 

lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan 

peraturan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat 

mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs 

Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT tersebut; 

B. Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, 

satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar ataudikukhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktrat Jenderal Pajak. 

 

 

2.1.6.6 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana 

Dalam Mardiasmo (2011:36), disebutkan bahwa SPT yang tidak 

disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 

Dikenakan sanksi administrasiberupa denda sebesar: 

1. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN; 

2. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya; 



19 
 

3. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT PPh Wajib Pajak Bdan; 

4. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 

melmpirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian 

pada pendaptan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut 

pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi 

kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi 

berupa kenaikan 200% dari umlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan 

melaluli penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 

Setiap orang yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau 

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbukan kerugian 

pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah 

perbuatan pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan 

atau paling lama 1 (satu) tahun. 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau 

melampirkan keteran yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
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keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada 

pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkar 6 (enam) tahun 

dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

bayar paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

bayar. 

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi 

pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan 

sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana 

perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 

pidana penjara yang dijatuhkan. 

 

2.1.7 Reformasi Perpajakan 

Menurut Diana Sari (2013:6), reformasi perpajakan di Indonesia telah 

dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau 

perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem 

Official Assesment ke sistem Self Assesment. Perubahan sistem ini bertujuan 

mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang 

sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktik-praktik illegal untuk 

menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Reformasi Perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek 

perpajakan, melalui reformasi : 

a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak; 
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b. Kebijakan Perpajakan; 

c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak; 

d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan; 

e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat 

Pajak 

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan 

dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama yang secara langsung 

menyentuh pilar perpajakan, yaitu : 

a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan; 

b. Bidang Peraturan, dengan melaukan amandemen terhadap Undang-

Undang Perpajakan; dan 

c. Bidang Pengawasan, membangun bank data dan perpajakan nasional. 

 

 

2.1.7.1 e-System Perpajakan 

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, 

pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan 

online. e-System digunakan untuk meningkatkan kualitias pelayanan pajak guna 

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi 

perpajakannya. Menururt Liberti Pandiangan (2008:35), e-System merupakan 

suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran adminstrasi melalui 

teknologi internet. Banyak layanan e-System pada administrasi perpajakan di 

Indonesia, yaitu : 
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1. e-Registration; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung 

secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

2. e-Filing; suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online 

dan real time. 

3. e-Payment; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online. 

4. e-Conseling; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak 

untuk konsultasi secara online. 

5. e-SPT; aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktur Jendral Pajak untuk 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaian SPT. 

 

2.1.8 Elektronik SPT (e-SPT) 

2.1.8.1 Pengertian e-SPT 

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah 

menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan 

pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.  

Menurut Gustiawan (2007 pengertian e-SPT :  

“e-SPT  adalah SPT bentuk digital (berisi rekaman data elemen SPT 

induk beserta lampirannya yang data digitalnya disampaikan dengan 

menggunakan media digital (floppy disc, compact disc, atau media data 

penyimpanan digital lainnya) atau yang informasinya disampaikan melalui 

jaringan komunikasi data.” 
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Sedangkan pengertian e-SPT menurut Pasal 1 angka 4 PER-6/PJ/2009 

adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib 

Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

 

2.1.8.2 Tata Cara Penyampain e-SPT 

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 

tentang, tata cara penyampaian SPT dalam bentuk elektronik menyebutkan bahwa, 

penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar dapat dilakukan: 

a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan 

bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir 

induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh 

hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan filr data SPT yang 

tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib 

dilampirkan. 

b. Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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2.1.9 e-Filing 

2.1.9.1 Pengertian dan Tujuan e-Filing 

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan 

SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website 

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi 

internet secara online real time, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi 

melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara 

manual. Online berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui 

internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata realtime berarti bahwa 

konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga 

apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar 

telah sampai dikirim secara elektronik. 

E-Filing berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 

ini bertujuan untuk : 

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Direktorat Jenderal Pajak telah 

mengeluarkan sebuah peraturan mengenai e-Filing ini yaitu Peratura 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008 tentang Tata Cara 

Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan 

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-filling) 

melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).  

http://www.pajak.go.id/
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2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah 

menggunakan fasilitas e-Filing sehingga penyampaian SPT menjadi lebih 

mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di 

mana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat 

Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau 

beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

3. e-Filing mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada 

Wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak 

serta keamanan jauh lebih terjamin. 

 

2.1.9.2 Layanan e-Filing melalui Website Direktorat Jendral Pajak 

e-Filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan 

di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet 

tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk 

memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT 

kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan e-Filing, 

WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan 

SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam 

melaksanakan kewajiaban perpajakannya. 

 

 

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


26 
 

Untuk saat ini dalam Peraturan Drektur Jendral Pajak Nomoer PER-

1/PJ/2014 e-Filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu: 

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi 

WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau 

lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari 

kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki 

penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor 

pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya; 

2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir ini 

digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi  yang mempunyai penghasilan 

selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan 

bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau 

lebih pemberi kerja). 

 

2.1.9.3 Alat dan Tata Cara Penggunaan e-Filing 

Alat kelengkapan e-Filing berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor: PER - 1/PJ/2014 meliputi : 

1.  Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); 

ASP atau Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah 

perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 
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dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara 

elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

2. Surat permohonan memperoleh e-FIN; 

Surat Permohonan memperoleh e-FIN adalah surat yang diajukan oleh 

Wajib Pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan e-Filing. 

3.  e-FIN atau Electronic Filing Identification Number; 

e-FIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas 

yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar kepad 

Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan e-Filing. e-FIN ini tidak 

sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

4.  Digital Certificate; 

Digital Certificate adalah sebuah sertifikat berbentuk digital yang 

diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan 

pengamanan data SPT. Sertifikat ini mirip dengan sertifikat yang diberikan 

oleh pihak yan berkompeten untuk menjamin validitas transaksi saat 

melakukan pembayaran secara on-line. Sertifikat ini digunakan untuk 

proteksi data SPT dalam bentuk 

encryption (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu 

(dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) 

dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tertentu pula. 

5.  e-SPT; 

e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang 
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merupakan pengganti lembar manual SPT. e-SPT ini tersedia untuk 

berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) dimana wajib pajak terdaftar. e-SPT ini juga dapat dibeli melalui 

layanan pajak. 

6. Bukti penerimaan e-SPT; 

Bukti Penerimaan SPT Elektronik adalah bukti penerimaan Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat Penyedia Jasa Aplikasi 

(ASP) secara on-line. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan 

bukti penerimaan SPT secara off line. 

 

Berikut ini merupakan tata cara penggunaan e-Filing berdasarkan 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER - 01/PJ/2014 adalah : 

1. WP yang akan menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui 

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki e-

FIN. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk 

melaksanakan e-Filing. 

2. WP  yang sudah mendapatkan e-FIN, harus mendaftarkan diri paling lama 

30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN untuk terdaftar sebagai Wajib 

Pajak e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak 

(www.pajak.go.id). Pendaftaran dilakukan melalui website Direktorat 

Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dengan mencantumkan alamat surat 

elektronik (e-mail address); dan nomor telepon genggam (handphone), 

http://e-filing/
http://efiling.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi dan Bukti Penerimaan 

Elektronik. e-FIN yang sudah diperoleh tetapi WP yang sudah 

mendapatkan e-FIN tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai WP e-Filing 

melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sampai 

batas waktu yang ditentukan, e-FIN tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, 

sehingga WP harus mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh e-FIN yang 

baru. 

3. WP yang telah terdaftar sebagai WP e-Filing melalui website Direktorat 

Jenderal Pajak (http://efiling.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT 

Tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas. WP 

yang telah mengisi e-SPT kemudian meminta kode verifikasi melalui 

website Direktorat Jenderal Pajak (https://efiling.pajak.go.id). Kode 

verifikasi tersebut berlaku sebagai tanda tangan elektronik atau tanda 

tangan digital. Hasil pengisian aplikasi e-SPT dianggap lengkap apabila 

seluruh elemen data digitalnya telah diisi. 

4. Dalam hal e-SPT dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, 

kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda 

terima penyampaian SPT Tahunan. Bukti Penerimaan Elektronik 

disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elekronik (e-mail 

address). 

5. WP mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara e-

Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). 

http://efiling.pajak.go.id/
https://efiling.pajak.go.id/
http://efiling.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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6. Keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan tidak perlu 

disampaikan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing tetapi 

wajib disimpan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

7. Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui website DJP dapat 

dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Barat. 

 

2.1.9.4 Penerapan Sistem e-Filing 

Penerapan sistem e-Filing merupakan merupan hal yang baru dilakukan di 

Kantor Pajak Pratama Bandung-Tegallega. Penerapan sistem e-Filling ini 

merupakan suatu  indikator yang digunakan dalam penelitian dimana peneliti 

ingin mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan atau target. 

Mengingat akan pentingnya penerapan efektif yang dilakukan oleh KPP Pratama 

Bandung-Tegallega. Indikator yang digunakan untuk menilai penerapan sistem e-

Filling di KPP Pratama Bandung-Tegallega ini adalah : 

A. Pengetahuan Wajib Pajak tentang e-Filing 

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan mengenai e-Filing 

ini yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008. Dirjen 

Pajak memberikan perintah kepada KPP untuk memberikan sosialisasi kepada 

Wajib Pajak agar mampu menggunakan fasilitas e-Filing. Sosialisasi dari KPP 

setempat dapat menjadi suatu penilaian bagi Dirjen Pajak dalam menilai 

kesuksesan penerapan e-Filing di KPP.  
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B. Efisiensi Penggunaan e-Filing 

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008 

menyebutkan bahwa Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan 

Pajak jika sudah menggunakan fasilitas e-Filing sehingga penyampaian SPT 

menjadi lebih mudah dan cepat.  

Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan 

fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia 

Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan e-

Filling diharapkan mampu membuat kepraktisan bagi Wajib Pajak dalam 

menyampain SPT. 

. Penerapan sistem e-Filing ini diharapkan mampu meberikan kemudahan 

kepada Wajib Pajak sehingga kemudahan pelaporan menjadi salah satu indikator 

dalam menilai efisiensi sistem e-Filing.  

C. Kualitas Sistem  

Dalam penelitian Gita (2010:38), kualitas sistem memerlukan indikator 

untuk dapat mengukur seberapabesar kualitas dari sistem e-Filing tersebut. 

Indikator diperlukan karena kualitas sistem merupakan variabel laten yang tidak 

dapat diukur secara langsung. Indikator kualitas sistem diwujudkan dalam 

seperangkat pertanyaan kualitas sistem yang dapat diukur melalui beberapa 

indikator sebagai berikut. 

1. Ease of use (Kemudahan Penggunaan) 

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem 
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tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui 

kemudahan dalam menggunakan sistem informasi tersebut. kemudahan 

yang dipersepsikan adalah tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 

pengunaan suatu sistem tertentu dapat menjadikan orang tesebut bebas dari 

usaha (free of effort). Bebas dari usaha yang dimaksudkan adalah bahwa 

saat seseorang menggunakan sistem, ia hanya memerlukan sedikit waktu 

untuk mempelajari sistem tersebut karena sistem tersebut sederhana, tidak 

rumit, dan mudah dipahami, sudah dikenal (familiar). Kemudahan 

penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari 

dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan 

dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu 

sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding 

mengerjakan secara manual. Pengguna sistem informasi mempercayai 

bahwa sistem informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah 

pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. 

2. Response Time (Kecepatan Akses) 

Kecepatan akses merupakan salah satu indikator kualitas sistem 

informasi. Jika akses sistem informasi memiliki kecepatan yang optimal 

maka layak dikatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan memiliki 

kualitas yang baik. Kecepatan akses akan meningkatkan kepuasan 

pengguna dalam menggunakan sistem informasi. Response time ini juga 

dapat dilihat dari kecepatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 
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mengkonfirmasi atas datadata yang telah dikirimkan oleh Wajib Pajak 

dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). 

3. Reliability (Keandalan Sistem) 

Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat 

diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem informasi 

tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi dalam konteks ini 

adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. 

Keandalan sistem informasi ini juga dapat dilihat dari sistem informasi 

yang melayani kebutuhan pengguna tanpa adanya masalah yang dapat 

mengganggu kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem 

informasi, kaitannya dengan sistem e-Filling. 

D. Kualitas Informasi 

Dalam penelitian Gita (2010:41) kualitas informasi berfokus pada 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Kriteria yang dapat digunakan 

untuk menilai kualitas informasi antara lain adalah kelengkapan, keakuratan, 

ketepatan waktu, ketersediaan, relevansi, konsistensi, dan data entry. Kualitas 

informasi juga berarti menentukan kesuksesan desain dari suatu website. Hal ini 

berarti bahwa jika suatu desain dari sebuah website mudah dipahami oleh 

pengguna maka sistem informasi tersebut dapat dikatakan sukses (Ratih, 2009). 

Sistem informasi memerlukan beberapa indikator untuk mengukur kualitas 

informasi yang dihasilkan kaitannya dengan sistem e-Filling yang diterapkan oleh 

direktorat Jenderal Pajak. Indikator diperlukan karena kualitas informasi 

merupakan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Indikator 
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kualitas informasi diwujudkan dalam seperangkat pertanyaan mengenai kualitas 

informasi e-Filling dalam bentuk kuesioner.  

E. Keamanan 

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan 

sistemtersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data 

pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini 

harus terjaga kerahasiaannya dengan cara data disimpan oleh sistem informasi 

sehingga pihak lain tidak dapat mengakses data pengguna secara bebas (Ratih, 

2009). Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil 

kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem informasi. 

Dalam sistem e-Filing ini aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya 

username dan password bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk 

dapat melakukan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) secara online. Digital 

certificate juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) 

dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem 

tertentu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-

47/PJ./2008. 

 

2.1.10 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D.Nowak (Moh. 

Zain, 2007:31) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: 
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 Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, 

 Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 

 Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 

 Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Menurut Erard dan Feinsteis (Chaizi Nasucha, 2004), pengertian 

kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak 

atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh 

kepuasan terhadap pelayan pemerintah. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 192/PMK.03/2007 dalam Eva Marwah (2014), menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuha 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara”. 

 

 

2.1.10.1  Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks 

yang dilihat dari banyak perspektif  (Luigi Alberto Franzoni, 1999) 

menyebutkan kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan 

penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat 
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waktu. Ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan ini dijadikan 

indikator oleh peneliti dalam menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 192/ PMK.03/2007 

meliputi : 

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir; 

b. Penyampaian Surat Pemeberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 

(tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan 

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada 

huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya. 

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak 

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga 

penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. 

Pengungkapan penelitian-penelitian terdahulu ini merupakan bentuk tanggung 

jawab moril penulis atas penelitian ini dan juga merupakan bentuk terima kasih 

penulis kepada peneliti-peneliti sebelumnya. 
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Zahara Purnama Esa Bakti (2013) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan e-SPT dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Badan) dalam melaporkan SPT” dengan mengambil sampel penelitan sebesar 50 

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 

Bandung. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Penerapan e-SPT (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melaporkan SPT (Y) dan terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

Penerapan e-Filing (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT 

(Y). Berdasarkan hasil analisis simultan bahwa terdapat pengaruh anatara variabel 

Penerapan e-SPT (X1) dan Penerapan e-Filing (X2) terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam Melaporkan SPT (Y). 

Eva Marwati (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Evektivitas 

Penerapan e-Filing dan Pengaruhnya Terhadap Tingat Kepatuhan Wajib Pajak: 

Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung”  dengan 

mengambil data jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaian SPT Masa PPH 

21. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan e-Filing di 

KPP Madya tergolong buruk akan tetapi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Masa. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek 

perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif 
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dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing 

tinggi dengan negara lain.  

Pada Tahun 1983 merupakan tonggak awal terjadinya reformasi 

perpajakan modern yang dilakuan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud 

dari reformasi perpajakan. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untuk 

mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan 

dapat meningkatkan tingkat keptuhan Wajib Pajak dan beimplikasi pada tingkat 

penerimaan Negara. Karena tuntutan akan kecukupan anggaran di APBN harus 

dipenuhi dalam pemahaman good governance, maka sejak tahun 2002 pemerintah 

melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai melaksanakan modernisasi 

administrasi perpajakan sebagai bagian dan merupakan salah satu dasar yang 

kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2010). 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara 

sukarela. Menurut Noman D. Nowak (Mohammad Zein, 2007) kepatuhan 

wajib pajak memiliki pengertian yaitu:  

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran  pemenuhan kewajiban perpajakan 

tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk 

memahami semua ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan, mengisi 

formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang 

dengan benar dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya”. 
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Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak yang harus 

dipenuhi sebagai mana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Surat 

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan 

PerUndang-Undangan Perpajakan Indonesia (Mardiasmo, 2011). 

Berbeda dengan SPT manual atau disebut dengan e-SPT atau e-Filing,  ini 

merupakan suatu layanan yang disediakan oleh DJP agar wajib pajak dapat 

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)  pajak beserta lampirannya dengan 

sistem online dan real time melalui sebuah perusahaan penyedia jasa aplikasi 

(ASP) yaitu www.pajak.go.id dengan menggunakan jalur internet. 

(www.pajak.go.id). 

Dengan cara e-Filing ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan 

cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di encrypted 

sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak 

akan mengetahui isi dari SPT tersebut. e-Filing juga membantu karena ada media 

pendukung dari dari penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 

jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Nurul Citra Noviandini, 2012). 

Dengan demikian maka dengan adanya e-Filing ini diharapkan dapat 

membantu dan meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak. Dalam hal ini 

peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah adanya e-Filing 

apakah harapan dengan adanya penerapan e-Filing tercapai atau tidak 

berpengaruh sama sekali terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

http://www.pajak.go.id/
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Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Model Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

  

 

 

 

Gambar 2.2 

Model Hipotesis 

 

1. H0 = Penerapan sistem e-Filling tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak.. 

2. H1 = Penerapan sistem e-Filling berpengaruh pada tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. 
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