
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Secara sederhana teori atribusi dapat diartikan sebagai suatu proses 

bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain. 

Menurut Robbins (1996) dalam Manuaba dan Gayatri (2017) teori ini 

menjelaskan bahwa apabila individu mengamati perilaku atau sikap orang lain, 

maka individu tersebut akan mencoba menentukan apakah perilaku orang lain 

itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang ditimbulkan secara 

internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi 

seseorang, sedangkan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal merupakan 

perilaku yang dipengaruhi dari luar diri seseorang, artinya individu akan 

terpaksa berperilaku karena situasi dan kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko 

dalam Sari:2017).  

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang 

dalam menentukan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi 

oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi 

kemauan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain: Tingkat Kepercayaan, 

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan Religiositas. 

Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam 

membayar pajak adalah kualitas penerapan sistem e-billing yang dilakukan 

oleh kantor pajak. 
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1.1.2 Teori Pembelajaran Sosial 

Pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar 

melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori Pembelajaran 

sosial berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan 

teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan 

(observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu 

merespon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan 

konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri.  

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku 

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan 

taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan 

pengalaman langsungnya yaitu jika hasil pungutan pajak itu telah 

memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. 

1.1.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori 

tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat 

berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan 

individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi (Laihad, 2013). 

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis (1989) yang mendefinisikan 

TAM sebagai salah satu model yang digunakan untuk memprediksi dan 

menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi diterimanya penggunaan 

teknologi komputer. Menurut Davis (1989) dalam Laihad (2013) terdapat dua 

faktor yang memengaruhi minat individu terhadap penggunaan teknologi, 
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yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna. Persepsi 

kegunaan didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan 

menggunakan sistem, maka dapat meningkatkan pengguna tersebut. 

Sedangkan persepsi kemudahan pengguna didefinisikan sebagai tingkat 

kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan 

dapat dipelajari sendiri. 

TAM dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar pengambilan 

variabel independen yaitu penerapan sistem e-billing, karena TAM 

merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem 

teknologi dapat mepengaruhi pengguna. Pengguna teknologi pada penelitian 

ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 

pekerja bebas, sedangkan penerapan teknologinya adalah e-billing. TAM 

diharapkan dapat menjelaskan bahwa penerapan sistem e-billing dapat 

memengaruhi kesungguhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas untuk membayar pajak. 

1.1.4 Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Menurut Fieldman yang diterjemahkan oleh Waluyo 

(2011), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada 
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penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa 

adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.  

Menurut Andriani dalam Devano dan Kurnia (2006) disebutkan 

bahwa pajak adalah iyuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)  yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Jadi, dari devinisi-devinisi tersebut dapat disimpulka bahwa pajak 

adalah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak yang sifatnya dapat 

dipakasakan namun wajib pajak tidak dapat secara langsung merasakan 

imbalannya. Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian pajak maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri dari pajak adalah: 

a. Iyuran wajib masyarakat kepada negara. 

b. Tidak ada kontraprestasi secara langsung yang diterima dari pemerintah. 

c. Dapat dipaksakan menurut undang-undang. 

d. Pemungutan dilakukan oleh pihak fiskus baik itu pemerintah pusat 

maupun daerah. 

e. Pajak digunakan untuk pembiayaan negara.  
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1.1.5 Akuntansi Pajak 

Menurut Muljono dalam bukunya yang berjudul Akuntansi pajak 

(2009), akuntansi pajak adalah Akuntansi yang berkaitan dengan 

perhitungan perpajakan dan mengacu kepada peraturan dan perundangan-

undangan perpajakan besarta aturan pelaksanaannya. 

1.1.6 Fungsi Pajak 

 Fungsi pajak menurut Resmi (2014) dalam bukunya yang berjudul 

“Perpajakan” adalah :  

a. Fungsi Budgetair 

 Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dan lain-lain. 

b. Fungsi Mengatur (regularend) 

 Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
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1.1.7 Jenis Pajak 

Manurut Resmi (2014) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, 

menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan. 

a. Menurut Golongannya 

1.) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2.) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1.) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

2.) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1.) Pajak Negara (Pusat Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

Negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM 
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2.) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya seperti: 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak kabupaten/kota, seperti: Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 

1.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Pandiangan dalam bukunya Administrasi Perpajakan (2014) 

mengatakan secara umum ada tiga sistem dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan yaitu: 

1. Self assessment system 

Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak 

melakasanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan 

informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

2. Official assessment system 

Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana wajib pajak 

melaksanakan kewajibakan perpajakannya setelah adanya penetapan pajak 

dari otoritas perpajakan (kantor pajak). 

3. Withholding system 

Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana pelakasana 

kewajiban perpajkan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) 

karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain. 
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1.1.9 Pekerja Bebas 

 Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, pekerjaan bebas 

adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian 

khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu 

hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu, 

pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli dan pekerjaan bebas lainnya. 

Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan 

oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan. Sedangkan 

pekerjaan bebas yang dilakukan oleh diluar tenaga ahli adalah artis, seniman, 

atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya. 

1.1.10 Kewajiban Pembukuan dan Pencataan Bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

 Dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 

Tahun 2009 Pasal 28 diatur bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan 

agar dengan melakukan pembukuan, wajib pajak dapat menghitung besarnya 

pajak yang terutang. Selain Pajak Penghasilan (PPh), besarnya pajak yang lain 

juga dapat diketahui. 

 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang pajak penghasilan menyatakan bahwa 

jumlah peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan 

pembukuan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

setahun. Ketentuan ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Setiap wajib 

pajak yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib 



 
 

19 

menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan bagi wajib pajak yang peredaran 

usahanya kurang dari batas tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, 

tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur terhadap seluruh 

hasil penghasilan bruto yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. 

 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 tentang bentuk 

dan Tata Cara Pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi mengatur kewajiban 

pencatatan. Wajib pajak orang pribadi mengatur kewajiban pencatatan. Wajib 

pajak orang pribadi yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan, yaitu: 

a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan  dengan menggunakan 

norma perhitungan penghasilan neto, dan 

b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas.  

1.1.11 Kesungguhan  Membayar Pajak 

  Kesungguhan membayar pajak adalah keadaan dimana wajib pajak 

benar-benar dengan kerelaan hati dan tanpa paksaan membayarkan uang pajak 

kepada negara, untuk kemudian digunakan sebagai keperluan pembangunan 

negara. Menurut Nugroho (2016) kemauan sebagai dorongan dari dalam yang 

sadar, berdasarkan pertimbangan pikir, perasaan, serta seluruh pribadi seseorang 

yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang 

berhubungan dengan kebutuhan hidup. Jadi Kemauan adalah dorongan dalam diri 
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seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan 

suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. 

 Kemauan membayar pajak menurut Vanesa dan Hari (2009) dalam 

Hardianingsih dan Yulianawati (2011) diartikan sebagai suatu nilai yang rela 

dikonstribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) secara langsung. 

1.1.12 Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan dan Hukum 

 Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi 

seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan 

lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan orang-orang yang lebih dapat ia 

percaya (Putri:2016). Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan 

hukum adalah sesuatu yang diharapkan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan 

yang sudah tepat dan jujur serta hukum yang sudah berjalan sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem 

pemerintahan dan hukum akan membuat wajib pajak taat dan patuh untuk 

membayar kewajiban perpajakan demi negara. 

1.1.13 Pemahaman Peraturan Perpajakan 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari Pemahaman merupakan 

proses, cara, pertumbuhan untuk dapat mengerti sesuatu dengan baik. Menurut 

(Widagsono 2017) pemahaman merupakan kemampuan untuk menagkap makna 

dan arti dari bahan yang dipelajari. Sedangkan menurut  Mustofa, Kertahadi, dan 

Maukunarhadi (2013) pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang 
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berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen pajak yeng 

dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya 

sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan, lalu Menurut 

Fikriningrum dalam penelitiannya pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan 

makna tentang peraturan perpajakan.  

 Dari beberpa definisi yang ada tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

pemahaman peraturan perpajakan merupakan kemampuan untuk dapat mengerti 

dan memahami tentang pengetahuan perpajakan yang telah diterima dan 

didapatkan oleh seseorang. 

1.1.14 Penerapan Sistem e-billing 

 Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 

Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari 

sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh biller 

Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan Billing System. Dalam Pasal 1 angka 2, 

Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode 

Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode billing adalah kode identifikasi yang 

diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang 

akan dilakukan Wajib Pajak.  

 Saat ini dengan adanya sistem e-billing Wajib Pajak dapat lebih mudah 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Transaksi pembayaran atau penyetoran 

pajak melalui e-billing dapat dilakukan melalui teller bank/pos, anjungan tunai 
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mandiri (ATM), Internet banking. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh 

jenis pajak, kecuali:  

 Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh 

Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan  

 Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.  

1.1.15 Religiositas  

 Religiositas berasal dari kata religi yang berarti agama. Agama menurut 

KBBI merupakan ajaran yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada 

Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan manusia beserta lingkungannya. 

Dalam Al-Qur’an sendiri sudah dijelaskan tentang agama yaitu pada, 

 Q.S Az-Zariyat ayat 56:   

              
Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. 

 Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan kepada seluruh umatnya 

baik jin atau manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata, baik lahir 

maupun batin. Sehingga Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan 

aktivitas lainnya sehari-hari (Nurjannah:2017). 

 Menurut Glock dan Stark (1994) dalam Nurjannah (2017), konsep 

religiusitas adalah rumusan brilian. Konsep ini mencoba melihat keberagaman 

seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi mencoba untuk 
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memperhatikan segala dimensi. Religiusitas berhubungan erat dengan berbagai 

aspek kehidupan manusia dan dapat berpengaruh terhadap prilaku individu 

tersebut, oleh sebab itu religiusitas juga dapat berpengaruh terhadap kemauan 

wajib pajak dalam membayar pajaknya dalam. 

1.1.16 Pajak Dalam Pandangan Islam 

 Dalam Islam pajak dapat juga disebut dengan nama Adh-Dharibah atau 

juga disebut dengan Al-maks, yang artinya adalah pengutan yang ditarik dari 

rakyat oleh para penarik pajak. Menurut imam Al-gazali, pajak merupakan apa 

yang diwajibkan penguasa kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka 

apa yang dipandang dapat mencukupi ketidak adaan kas didalam baitul mal. 

Selain itu, di dalam Al-quran seorang mukmin dituntut untuk taat dan patuh  

terhadap pemimpinnya, hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah An-nissa ayat 

59 sebagai berikut: 

                         

                            

          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. 
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 Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Allah dan 

Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Pemimpin 

disini dapat diartikan pemerintahan yang membawa kearah kebaikan dan 

kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa 

ke arah kebaikan wajib kita taati. Kemaslahan dapat diartikan sebagai kebaikan 

penggunaan dana hasil penarikan pajak untuk pembangunan, pendidikan, 

kesehatan, sarana prasarana umum dan sebagainya. Diukur untuk kehidupan 

sekarang merupakan fasilitas tersebut sudah menjadi kebutuhan bukan hanya 

pelengkap saja, kemudian adanya penggunaan tersebut membawa perubahan 

kearah perbaikan. Sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang 

dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah Pajak. 

 Jika kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik 

dalam nash al-Quran maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan 

menemukannya, namun jika kita menelusuri hal ini lebih jauh lagi maka dalam 

kandungan nash tersebut maka akan terdapat hal ini di dalamnya, karena pajak 

meruakan hasil ijtihat dan pemikiran dari Umar bin Kahattab yang mengacu pada 

kemaslahatan umat. Selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan 

oleh para ulama dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahterah yang 

adil dan makmur. 

 Misalnya Umar bin Khattab menarik pungutan dengan berdasarkan surah 

Al-Baqarah ayat 267: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji. (QS.Al-Baqaroh:267)” 

 Dari alasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Islam mengakui adanya 

pungutan lain untuk menunjang kebutuhan pemerintan dalam pembiayaan negara. 

Pada saat ini seiring dengan program pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk 

memperbaiki perekonomian Negara banyak sektor yang perlu di perbaiki dan 

ditingkatkan, dan untuk hal tersebut perlu pembiayaan yang besar, namun ternyata 

sumber pendapatan dari sektor lain tidak dapat mecukupinya. Hingga untuk dapat 

mewujudkan pembangunan tersebut kita perlu memberikan dukungan dan 

bantuan, salah satunya dengan cara membayar Pajak. Hal ini sejalan dengan 

firmal Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

                               

       

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS Al-

Maidah:2).  
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1.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 
Hardianings

ih, (2011) 
Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kemauan 

Membayar 

Pajak 

1. Independen  

a. Kesadaran 

membayar 

b. Pengetahuan 

dan 

pemahaman 

c. Kualitas 

layanan 

2.  Dependen  

a. Kemauan 

membayar 

pajak 

1. Kesadaran membayar 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

pajak. 

2. Pengetahuan dan 

pemahaman peraturan 

perpajakan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

3. Kualitas layanan 

berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak 

2 
Fitriana, 

Zulbahridar, 

dan Ilham 

(2012) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Tentang 

Peraturan 

Perpajakan, 

Persepsi 

Efektifitas 

Sistem 

Perpajakan Dan 

Tingkat 

Kepercayaan 

Sistem 

Pemerintahan 

Dan Hukum 

Terhadap 

Kemauan 

Membayar 

Pajak  

1. Independen 

a. Pemahaman 

Peratutran 

Perpajakan 

b. Persepsi 

Efektifitas 

Perpajakan 

c. Tingkat 

Kepercayaan 

2. Dependen 

a. Kemauan 

membayar 

1. Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 

berpengaruh terhadap 

kemuan membayar 

pajak 

2. Persepsi efektifias 

sistem perpajakan 

mempunyai pengaruh 

terhadap kemauan 

membayar pajak. 

3. Tingkat kepercayaan 

tidak berpengaruh 

terhadap kemauan 

membayar pajak. 

3 
Masinanbo

w 

(2013) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

wajib pajak 

orang pribadi 

dalam 

1.Independen  

a. kesadaran 

membayar 

b. pelayanan 

fiskus 

1. Kesadaran membayar 

pajak berpengaruh 

terhadap Kewajiban 

membayar pajak 

2. Pelayanan fiskus 

berpengaruh terhadap 
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memenuhi 

kewajiban pajak 

1. Dependen  

a. Pemenuhan 

kewajiban 

membayar 

kewajiban membayar 

pajak. 

4 
Warohma 

dan 

Lidya 

(2013) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kepatuhan wajib 

pajak pekerja 

bebas untuk 

membayar 

pajaknya. 

1. Independen  

a. Pengetahua

n dan 

pemahaman 

terhadap 

peraturan 

perpajakan 

b. Persepsi 

wajib pajak 

atas 

efektifitas 

sistem 

perpajakan 

2. Dependen 

a. Kepatuhan 

dalam  

membayar 

pajak 

1. Pengetahuan dan 

pemahaman wajib 

pajak terhadap 

peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar 

pajak. 

2. Persepsi wajib pajak 

atas efektifitas sistem 

perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar 

pajak. 

5 
Mohdali 

dan Pope 

(2014) 

The influence of 

religiosity on 

taxprayers’ 

complience 

attitude 

(empirical 

evidence from a 

mixed-metods 

study in 

Malaysia) 

1. Independen 

a. religiusitas  

2. dependen  

a. kepatuhan 

dalam 

perpajakan 

1. religiusitas 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan dalam 

perpajakan  

6 
Putri, 

fidiana 

(2016) 

Pengaruh 

Pengetahuan, 

Modernisasi, 

dan Tingkat 

Kepercayaan, 

dan Kualitas 

pelayanan 

Terhadap 

Kemauan 

Membayar 

Pajak 

1. Independen  

a. Pengetahuan 

peraturan 

b. Modernisasi 

c. Tingkat 

kepercayaan 

2. Dependen 

a. Kemauan 

membayar 

pajak 

1. Pengetahuan 

perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap 

kemauan membayar 

pajak 

2. Modernisasi tidak 

berpengaruh terhadap 

kemauan membayar 

pajak 

3. Tingkat kepercayaan 

berpengaruh positif 

terhadap kemauan 

membayar pajak 

4. Kualitas pelayanan 
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berpengaruh terhadap 

kemauan membayar 

pajak. 

7 
Pratami, 

Sulindawati

, Wahyuni 

(2017) 

Pengaruh 

Penerapan E-

system terhadap 

tingkat 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi dalam 

membayar pajak 

Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama 

Singaraja 

1. Independen 

a. E-

registration 

b. E-spt 

c. E-billing 

2. Dependen 

a. Kepatuhan 

dalam 

membayar 

pajak 

1. Penerapan sistem  e-

registration 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan WP 

dalam membayar pajak 

2. Penerapan sistem e-

filing berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

membayar pajak 

3. Penerapan sistem e-

billing berpengaruh 

terhadap kepatuahan 

membayar pajak 

8 
Sari (2017) Faktor-Faktor 

Yang 

Memengaruhi 

Kemauan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Untuk 

Memenuhi 

Kewajiban 

Membayar 

Pajak 

1. Independen  

a. Kualitas 

pelayana

n 

b. Sanksi 

pajak 

c. Persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

e-billing 

2. Dependen  

a. Kemauan 

membayar 

pajak 

1. kesadaranmembayar 

pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kemauan 

membayar pajak 

2. Persepsi kemudahan 

penggunaan e-Billing 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

pajak 

9 
Nurjannah 

(2017) 
Pengaruh 

dimensi 

konsekuensi 

religiusitas dan 

sanksi 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan 

dalam 

perpajakan 

(studi  kpp 

pratama 

kabupaten 

boyolali) 

1. Independen 

a. Religiusit

as 

b. Sanksi 

perpajaka

n 

2. Dependen 

a. Kepatuha

n wajib 

pajak 

1. Religiusitas 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

2. Sanksi pajak 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

 

Gambar II.1 

Kerangaka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan:  Pengaruh Parsial 

 Pengaruh Simultan 

 

 

 

Pemahama Peraturan 

Perpajakan 

(X2) 

Penerapan sisitem e-

billing 

(X3) 

Religiositas 

(X4) 

Kesungguhan 

Membayar Pajak  

(Y) 

Tingkat Kepercayaan 

(X1) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Hubungan Antara Tingkat Kepercayaan Pada Sistem 

Pemerintahan dan Hukum terhadap Kesungguhan Membayar 

Pajak 

  Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Fidiana (2016) menyatakan 

bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang 

pribadi, hal ini dikarenakan oleh semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib 

pajak terhadap sistem pemerintahan maka tingkat kepatuhan akan 

peraturan yang berlaku akan semakin meningkat pula. 

 Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang 

tinggi memicu munculnya komitmen yang kuat terhadap peraturan yang 

ada, termasuk dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem 

pemerintahan yang adil dan transparan dalam mengelolah pembiayaan 

negara akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 

yang ada dan dengan adanya kepercayaan tersebut maka akan berpengaruh 

terhadap kemuan wajib pajak dalam membeyar pajaknya. 

H1: Tingkat Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum   

berpengaruh terhadap kesungguhan membayar pajak 
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2.4.2 Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan 

Kesungguhan Membayar  Pajak 

 Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara 

wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib 

pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung 

akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Hardiningsih dan 

Yulianawati:2011). Maka dapat dikatakan bahwa semakin wajib pajak 

paham akan peraturan perpajakan yang berlaku maka akan semakin taat 

wajib pajak tersebut dalam membayar pajaknya, hal ini dikarenakan wajib 

pajak yang telah paham mengenai peraturan perpajakan akan mengetahui 

bahwa ada sanksi yang diberlakukan untuk kelalaian yang dilakukan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

  Pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) 

mengatakan bahwa wajib pajak akan cendrung mematuhi ketentuan pajak 

yang mudah diikuti dan dipahami. Pemahaman tentang peraturan 

perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar 

pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak 

kebanyakan berpikiran lebih baik membayar dari pada terkena sanksi 

pajak. Temuan yang serupa juga ditunjukkan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Warohma dan Lidya (2013) penelitian tersebut 

membuktikan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap 

Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika wajib pajak telah 
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memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan telah memahami 

bahwa ada sanksi yang akan dikenakan jika tidak melakukan kewajiban 

perpajakannya maka wajib pajak akan mau membayar pajak terutangnya. 

Berdasarkan telah teori dan penelitian terdahulu tersebut maka diturunkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Pemahaman Peraturan Perpajakan Bepengaruh terhadap 

Kesungguhan Membayar pajak 

2.4.3 Hubungan Antara  Penerapan Sistem e-billing dengan 

Kesungguhan Membayar Pajak 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menghasilkan 

temuan bahwa, Persepsi kemudahan penggunaan e-billing berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar 

pajaknya. Riana, Khairani, dan Wenny (2016)  melakukan penelitian 

mengenai pengaruh Kemudahan Membayar pajak Terhadap penerapan e-

billing, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kemudahan Membayar 

Pajak berpengaruh terhadap penerapan sistem e-billling, dengan adanya 

kemudahan yang diakibatkan penerapan sisten e-billing tersebut dapat 

memunculkan kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak. Dalam 

penelitian Pratami, Sulindawati, Wahyuni (2017) variabel e-billing 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan 

bahwa e-billing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Dari teori dan 
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penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Penerapan Sistem e-billing berpengaruh Terhadap Kesungguhan 

Membayar Pajak 

2.4.4 Hubungan Antara Religiositas dengan Kesungguhan 

Membayar Pajak 

  Religiositas berhubungan dengan ketaatan seseorang terhadap 

agama yang mereka percayai. Religiositas mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Nurjannah (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh religiositas 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor Religiositas memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam perpajakkan.  

  Penelitian dai Mohdali dan Popo (2014) yang meneliti mengenai 

pegaruh religiositas terhadap kepatuhan perpajakan di Malaysia juga 

menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa Religiositas berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat juga diartikan bahwa 

religiositas juga berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam 

membayar pajaknya karena wajib pajak yang patuh pasti akan memiliki 

kesungguhan dalam membayar pajak. Dari telaah teori dan penelitian 

terdahulu tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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H4: Religiositas berpengaruh terhadap Kesungguhan Membayar 

Perpajak 

2.4.5 Hubungan Antara Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan 

dan hukum, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Sistem 

e-billing, dan Religiuositas terhadap Kesungguhan Membayar Pajak 

  Tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum merupakan 

suatu keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap masyarakat berkaitan 

dengan pembayaran pajaknya. Adanya kepercayaan hukum dan 

pemerintahan yang ada di Indonesia telah baik maka akan meningkatkan 

kemauan membayar pajak di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan 

dengan adanya kepercayaan terhadap pemerintah akan pula membangun 

kepercayaan bahwa pajak yang telah dibayarkan akan didistribusikan 

pemerintah kesektor-sektor yang sepatutnya untuk kemaslahatan 

masyarakat. 

  Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat 

berpengaruh terhadap kemuan wajib pajak dalam membayar pajaknya hal 

ini dikarenakan dengan adanya pemahaman mengenai peraturan 

perpajakan, wajib pajak akan mengetahui bahwa ada sanksi denda yang 

tidak sedikit ketika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya di dalam 

bidang perpajakannya. Selain itu dengan adanya pemahaman terhadap 

peraturan perpajakan wajib pajak akan lebih mudah untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, membayar dan 

melaporkan pajaknya sendiri. 
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  Penerapan sisten e-billing tentu saja akan mempermudah wajib 

pajak dalam membayar pajaknya, hal ini dikarenakan wajib pajak bisa 

membayar pajak dengan cepat, mudah, nyaman, dan fleksibel. 

  Tingkat religiusitas seseorang dapat mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan segala tindakannya termasuk dalam membayar pajak. 

Walaupun pajak terkesan untuk membebani wajib pajak dalam 

pembayaranya namun disisi lain pajak memiliki maanfaat positif yang 

sangat nyata bagi pembangunan di Indonesia dengan hal ini wajib pajak 

akan merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang baik karena 

berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat dan di dalam tiap-tiap 

agama yang diakui di Indonesia berbuat baik adalah kewajiaban yang 

harus dilakukan bagi setiap Manusia. Maka dari penjabaran tersebut 

dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H5: Tingkat kepercayaan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

Penerapan Sistem e-billing, dan Religiositas berpengaruh 

terhadap Kesungguhan Membayar Pajak. 

 

 

 

 

 

  


