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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah : “Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 Definisi lain menurut Seoemitro (1990:5) adalah: “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

 Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas maka 

peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang diatur 

oleh undang-undang, dampaknya tidak dapat terlihat langsung, dan digunakan 

untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh akan sangat 

membantu perekonomian Negara. 

 Waluyo (2010:3) mengemukakan bahwa terdapat lima ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak, yaitu : 
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1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Waluyo (2010:6) mengemukakan adanya dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak 

yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat dtekan. Demikian pula 

terhadap barang mewah. 
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2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Mardiasmo (2013 :2-3) mengemukakan agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat sebagai berikut. 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadian) 

 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di 

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 

warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

  Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

 Pajak dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongannya, 

menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2013:5-6). 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak 

yang bersangkutan. Contoh : pajak penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : pajak pertambahan nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : pajak penghasilan. 

b. Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  Contoh : 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah (PPnBM). 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

a. Pajak Pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. 

b. Pajak daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak 

reklame, pajak hiburan. 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak dapat dibagi (Waluyo, 2010: 17) menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Official Assessment System 

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang. 

Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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2. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

3. Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2.1.6 Pajak Negara 

 Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku (Mardiasmo, 2013:11- 

12) adalah: 

1. Pajak Penghasilan (PPh). 

 Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN 

& PPn BM). 

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-undang No. 8 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 

42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak 

tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951. 

3. Bea Materai. 
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Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 

Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 April 1986 

dan menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai  yang lama 

(Aturan Bea Materai 1921). 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang- 

undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai 

tanggal 1 April 1986 dan merupakan pengganti. 

a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908. 

b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923. 

c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932. 

d. Ordonansi Verponding tahun 1982. 

e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942. 

f. Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 

huruf j, k, l. 

g. Undang-undang nomor 11 Prp. tahun 1959 Pajak Hasil Bumi. 

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku 

sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama 

Staatsblad 1924 No. 291. 
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2.2  Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Pasal 1 angka 11 Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahung 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menyebutkan bahwa. “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 

Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”  

 Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 

Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan 

(SPT) tercantum dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan yang berbunyi. 

 “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan 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 atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak”.  

 Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, dan jelas dalam 

mengisi SPT (Waluyo, 2010:32) adalah: 

1. Benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan , dalam penulisan, dan 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

2. Lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan Objek 

Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan. 

3. Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari Objek Pajak dan unsur-

unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. 

2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan 

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi yang berbeda bagi pihak yang 

berkepentingan. Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena 

Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak (Waluyo, 2010:31-32), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Fungsi bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) 

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak; 

c. Harta dan kewajiban; dan/atau 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribad atau badan lain dalam 1 (satu) Masa 

Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
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2. Fungsi bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan 

untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa 

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan 

perpajakan. 

3. Fungsi bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sebagai sarana 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau 

dipungut dan disetorkan 

2.2.3 Jenis Surat Pemberitahuan 

Diana dan Setiawati (2009:124-125) memaparkan ada dua jenis Surat 

Pemberitahuan, yaitu: 

1. Surat Pemberitahuan Tahunan 

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemeritahuan untuk suatu Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun 

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 

1 Tahun Pajak. Contoh: SPT Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

2. Surat Pemberitahuan Masa. 
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Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa 

Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam 

suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau 

jangka waktu lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 

bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau 

pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan 

disetorkan dalam setiap masa. Contoh: SPT Masa PPN dan PPnBM, dan SPT 

Pajak Penghasilan. 

2.2.4 Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT 

Dalam Mardiasmo (2013:32) menerangkan bahwa untuk menjalankan 

kewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan 

Surat Pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu: 

a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat 

yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain 

yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan 

dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak 

untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut. 

b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan 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 Jendral Pajak tempat Wajib Pajak 
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Terdaftar atau dikukuhkan atau tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral 

Pajak. 

c. Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata 

uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang 

diizinkan. 

d. Penandatangan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan 

stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai 

kekuatan hukum yang sama. 

e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 

1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan- keterangan lain yang 

diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar 

Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 

3. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan Perhitungan 

jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

2.2.5 Pembetulan Surat Pemberitahuan 

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka Wajib 

Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat terutang atau 
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berakhirnya masa pajak, dengan syarat: 

1) Direktorat Jendral Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan. 

Pembetulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atau jumlah pajak 

yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan 

tanggal pembayaran pembetulan SPT. 

2) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan 

tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri 

mengungkapkan ketidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan 

kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang 

kurang bayar. 

 Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan 

syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak 

dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan 

tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib 

pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut: 

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil;  

2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar;  

3. Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil; atau 

4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil. 

Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan 

ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa 
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kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus 

dilunasi sebelum laporan disampaikan. 

2.2.6 Batas Waktu Penyampaian SPT 

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (Mardiasmo), 2013:35) 

adalah: 

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus 

untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan 

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 

2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, 

paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak 

3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 

4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

2.2.7 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT 

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT 

Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu 

penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan 

Perpanjangan SPT Tahunan kepada Direktur Jendral Pajak (Mardiasmo, 2013:35). 

Pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan (Sari, 

2013;203-204) dengan syarat: 

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk memperpanjang 

jangka waktu penyampaian SPT. 

2. Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan. 
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3. Wajib Pajak melampirkan Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara 

pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak. 

4. Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terhutang 

menurut perhitungan sementara. 

5. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum 

batas terakhir penyampaian SPT. 

6. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Penghasilan hanya 

dapat diberikan paling lama enam bulan. 

7. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu 

perpanjangan penyampaian SPT diterbitkan Surat Teguran. 

2.2.8 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau 

sanksi pidana sebagai berikut: 

1. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa: 

Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka 

waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda: 

a. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 100.000,00. 

b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00. 

c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00. 

d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00. 

2. Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila 

kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya 
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tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak 

benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang 

dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi 

administrasi 200% dari pajak  yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang 

kedua akan didenda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah 

pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 

dua bulan/paling lama satu tahun. 

3. Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila 

wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen 

termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan: 

a. Sanksi pidana denda paling sedikit dua kali paling banyak empat kali 

jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara 

paling sedikit enam bulan atau paling lama enam tahun. 

b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi 

diatas. 

c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang 

tidak benar/lengkap dalam rangka. 

d. restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit 

enam bulan, paling lama dua tahun dan didenda paling sedikit dua kali 

paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar. 

2.3 Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) 

2.3.1 Pengertian E-SPT 

Salah satu upaya e-system dalam hal modernisasi perpajakan yang 
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dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan e-filing (electronic filing). Sesuai 

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal 2 dijelaskan 

bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan 

SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP) yang ditunjuk  oleh  DJP”. Adanya  sistem  e-  SPT, para wajib 

pajak akan lebih mudah  menunaikan  kewajibannya  tanpa harus mengantri di  

kantor-kantor  pelayanan  pajak  sehingga  dirasa  lebih efektif dan efisien. 

Electronic Surat Pemberitahuan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa 

Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau 

dengan menggunakan media komputer. Elektronik SPT adalah aplikasi (software) 

yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dengan menggunakan aplikasi e-

SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT 

serta mencetak SPT beserta lampirannya. 

2.3.2 Tata Cara Pelaporan E-SPT 

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak melakukan instalasi e-SPT pada sistem komputer yang 

digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan. 

2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data 

perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain: 

a. Data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut dan identitas Wajib 
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Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, 

nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti 

potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang 

yang digunakan. 

b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh. 

c. Faktur Pajak. 

d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT. 

e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal 

setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun 

Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak. 

3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan 

sendiri dapat melakukan proses impor data dari siste yang dimiliki Wajib 

Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang 

sesuai dengan aplikasi e-SPT. 

4. Wajib Pajak mencetang bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-

SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut. 

5. Wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan 

PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT. 

6. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e- SPT 

dan disimpan dalam media elektronik (CD, flashdisk). 

7. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar 

dengan cara: 

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

yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib 

dilampirkan; atau 

b. Melalui e-filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Bukti penerimaan e-SPT yang di sampaikan: 

a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda terima 

penerimaan surat dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sedangkan 

penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti 

pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. 

b. Atas penyampaian melalui e-filing diberikan bukti elektronik. 

2.3.3 Tujuan E-SPT 

Tujuan penerapan e-SPT adalah: 

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional 

sangat sulit dilakukan. 

2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-

SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan 

dikaji untuk pencapaian tujuan bersama. 

3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi 

modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi 

administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas 
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dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem 

administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh 

Indonesia. 

4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-

aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  sehingga 

merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan 

sistem administrasi modern perpajakan. 

5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia. 

6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum 

maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat 

terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. 

2.3.4 Kelebihan E-SPT 

Kelebihan e-SPT adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran 

dalam bentuk media CD/disket. 

2. Data perpajakan terorganisir dengan baik. 

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan 

baik dan sistematis. 

4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem 

komputer. 

5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak. 

6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran 

formulir dengan menggunakan sistem komputer. 
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7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas. 

8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan 

sumber daya yang cukup banyak. 

2.3.5 Fasilitas E-SPT Masa PPN 

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN sebagai berikut: 

1. Perekaman data SPT beserta lampirannya.  

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya 

dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman 

serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk. 

2. Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya. 

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT 

pembetulan. 

3. User Profiles. 

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing 

pengguna sesuai tanggung jawabnya. 

4. Memelihara data Wajib pajak Lawan transaksi. 

Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib 

pajak lawan transaksinya. 

5. Impor data lampiran. 

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak 

dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib 

Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem e- SPT lainnya. 

6. Generate data digital SPT. 
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Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam 

bentuk CD atau flashdisk atau dikirimkan secara online. 

2.3.6 Tata Cara Penyampaian E-SPT 

Tata cara penyampaian e-SPT menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak 

Nomor 6/PJ/2009 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal 3 Angka 1 adalah: 

“Penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar 

dapat dilakukan: 

a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisir/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 file data SPT tersimpan dalam 

bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau 

b. Melalui e-Filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. 

2.3.7 Tata Cara Pembetulan E-SPT 

Tata cara pembetulan e-SPT menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DJP, 

cara pembetulan e-SPT adalah: 

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-

SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT). 

2. Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), 

dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas 

(hardcopy). 
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2.4 Perbedaan/Persamaan SPT Manual dan E-SPT 

2.4.1 Perbedaan SPT dan E-SPT 

Perbedaan SPT dan e-SPT dapat dilihat dari table berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan SPT dan e-SPT 

Perbedaan Surat Pemberitahuan (SPT) 
Surat pemberitahuan elektronik 

(e-SPT) 

Bentuk Formulir Kertas Data Elektronik 

Penyampaian 

Secara Manual dibawa 

langsung ke KPP/KP2KP 
atau melalui jasa 
Pos/Ekspedisi/Kurir 

1. Secara Manual 

2. Secara Elektronik (e-filing) melalui 
perusahaan penyedia jasa aplikasi 
(ASP) 

 

2.4.2 Persamaan SPT Manual dan E-SPT 

Persamaan SPT Manual dan e-SPT adalah sebagai alat yang digunakan 

Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 

Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban. Persamaan lain 

dari SPT Manual dan e-SPT yaitu formulir 1111 e-SPT maupun SPT manual 

dilaporkan/disampaikan menggunakan media kertas (Hardcopy). Meskipun kedua 

alat ini menggunakan metode yang berbeda akan tetapi nilai yang dihasilkan 

sama. 

2.5 Persepsi 

2.5.1 Definisi Persepsi 

Persepsi merupakan proses awal dari interaksi manusia dengan lingkungan 

sekitarnya. Melalui persepsi manusia menerima informasi dari dunia luar untuk 

kemudian dimasukkan dan diolah dalam sistem pengolahan informasi dalam otak. 

Pada hakikatnya, persepsi adalah proses yang dialami seseorang dalam memahami 
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informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan 

dan penghayatan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses 

pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Persepsi adalah suatu 

proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesankesan indera 

mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungannya (Aryati, 2013).  

Menurut  Asrori (2009:214) pengertian persepsi adalah proses individu 

dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap 

stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada yang 

merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Dalam pengertian 

persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interprestasi dan 

pengorganisasian. Interprestasi merupakan upaya pemahaman dari individu 

terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses 

mengelola informasi tertentu agar memiliki makna. 

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan 

lingkungan sekitar. Persepsi sesorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan 

manusia lain.  Sejalan dengan hal itu, Rahmat (1990:64) 

mendefiniskan pengertian persepsi sebagai: pengalaman tentang objek, peristiwa 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses untuk 

memberi arti. 

Menurut Slameto (2010:102) pengertian persepsi adalah proses yang 

berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, 

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html
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melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, 

pendengar, peraba, perasa, dan pencium. 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1983:89), pengertian Persepsi adalah 

kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan 

tersebut antara  lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk 

mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena  itu 

seseorang bisa saja memiliki  persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. 

Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan 

ciri kepribadian individu yang bersangkutan. 

Menurut Irwanto (1991:71) pengertian persepsi adalah proses diterimanya 

rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai 

rangsang itu disadari dan dimengerti. Reaksi seseorang terhadap suatu objek dapat 

diwujudkan dalam bentuk  sikap atau tingkah laku seseorang tentang apa yang 

dipersepsikan. 

Eysenck dalam Asrori (2009:215) menyatakan 

bahwa persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Hasil 

proses belajar dan interaksi seseorang akan memberikan pengalaman bagi dirinya 

untuk dapat membandingkan keadaan yang dihadapi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud persepsi adalah proses menerima, membedakan, dan memberi arti 

terhadap stimulus yang diterima alat indra, sehingga dapat memberi kesimpulan 

dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang diamatinya. 

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html
http://ainamulyana.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html
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2.5.2 Proses Terbentuknya Persepsi 

Menurut Mar‟at (1984:23) dimulai dengan adanya stimulus, yaitu suatu 

bentuk energi fisik yang menyentuh reseptor indera. Reseptor ini mengirim pesan 

ke otak yang kemudian menginterpretasikan pesan tersebut sebagai sensasi. 

Dengan demikian, sensasi adalah interpretasi terhadap energi eksternal, kemudian 

otak menerjemahkan gabungan sensasi-sensasi tersebut membentuk suatu makna 

yang disebut persepsi. Persepsi didasarkan pada pengalaman di masa lalu, 

walaupun manusia juga memiliki kemampuan bawaan untuk menginterpretasikan 

sensasi menjadi persepsi. 

Persepsi merupakan bagian dari seluruh proses yang menghasilkan respon 

atau tanggapan yang dimana setelah rangsangan diterapkan keapada manusia. Sub 

prosesnya adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Persepsi dan kognisi 

diperlukan dalam semua kegiatan psikologis. Rasa dan nalar bukan merupakan 

bagian yang perlu dari setiap situasi rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan 

tanggapan individu yang sadar dan  bebas terhadap satu rangsangan, dianggap 

dipengaruhi oleh akal atau emosi atau kedua-duanya. 

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponan utama berikut: 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, 

intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

2. Interprestasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai 

arti bagi seseorang. Interprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan 
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kecerdasan. Interprestasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk 

mengadakan pengkatagoriaan informasi yang kompleks menjadi sarjana. 

3. Interprestasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku 

sebagai rekasi (Depdikbud, 1985), dalam Soelaeman, 1987). Jadi, proses 

persepsi adalah melakukan seleksi, interprestasi, dan pembulatan terhadap 

informasi yang sampai. 

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi merupakan hasil dari suatu proses yang dimulai dengan adanya 

stimulus. Pemilihan stimulus yang masuk ke dalam proses yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor tertentu, sehingga pada gilirannya persepsi yang terbentuk juga 

turut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi 

menurut Mar‟at (1984:24) adalah sebagai berikut. 

1. Kebutuhan dan nilai-nilai. 

Melalui adaptasi, latihan, dan usaha-usaha secara sadar, manusia dapat 

memisahkan pesan-pesan yang datang dari dalam maupun dari luar tubuh. 

Kemampuan ini dibutuhkan untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah 

yang sedang dihadapi. Indera manusia secara terus-menerus menerima 

informasi, tetapi sebagian besar informasi tersebut akan dipilah dan 

disisihkan. Manusia belajar memprogram ulang dan memodifikasi informasi-

informasi yang sampai ke otak agar sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Emosi. 

Emosi menimbulkan efek yang signifikan terhadap pembentukan persepsi. 

Ketika seseorang berada di bawah pengaruh emosi yang kuat, orang itu 
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cenderung menghalangi masuknya stimuli yang berlawanan dengan emosi 

tersebut karena manusia tidak dapat merasakan dua emosi berbeda pada 

waktu bersamaan. Sebagai contoh, bila seseorang sedang marah dan 

kemudian terjadi sesuatu yang lucu orang itu akan menekan perhatian 

terhadap insiden lucu tersebut karena mencampuri emosi yang sedang 

dominan yaitu kemarahan. Dengan demikian, persepsi bergantung pada status 

emosi. 

3. Tekanan sosial. 

Walaupun seseorang memandang hal tertentu dengan rasa benci, orang itu 

dapat mengabaikan rasa bencinya bila mendapat tekanan sosial yang cukup 

kuat. Artinya, orang akan mengubah persepsinya untuk berkompromi dengan 

kelompoknya. Persepsi dipengaruhi tidak hanya oleh pengalaman belajar 

individual tetapi juga oleh tekanan social, karena alasan inilah, persepsi 

bersifat dinamis dan selalu berubah. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Perpajakan 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, 

baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara 

umum, semisal firman Allah: 
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 29. 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[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 

yang batil untuk memakan harta sesamanya. Dalam sebuah hadits yang shahih 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

اُل اْمِرٍئ ُمْسهٍِم إَلا بِِطيِب ناْفٍس ِمْنهُ   َلا ياِحمُّ ما

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari 

pemiliknya” [6] 

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan 

keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ْكِس فِى اننااِر »  اِحبا اْنما  «.إِنا صا

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 

4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7] 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian yang dimulai dari latar belakang, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap penggunaan surat 
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pemberitahuan elektronik (e-SPT). Kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai 

berikut:  

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 Ha 

 

  

2.8  Pengembangan Hipotesis 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal 2 

dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan 

Perpanjangan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk  oleh  DJP”. Adanya  sistem  e-  SPT, 

para wajib pajak akan lebih mudah  menunaikan  kewajibannya  tanpa harus 

mengantri di  kantor-kantor  pelayanan  pajak  sehingga  dirasa  lebih efektif dan 

efisien. 

Lingga (2012) melihat Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi 

Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena 

Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung. Penilitan ini bertujuan mengetahui bahwa 

apakah dengan adanya e-SPT akan meningkatkan efisiensi pengisian SPT. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan surat pemberitahuan elektronik (E-SPT) . 

PENGGUNAAN 

SURAT 

PEMBERTAHUAN 

ELEKTRONIK (E-SPT) 

PERSEPSI WAJIB 

PAJAK 
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Elektronik SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat 

Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam 

menyampaikan SPT. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat 

merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT 

beserta lampirannya. Berdasarkan pemaparan diatas, kemudian penulis 

menurunkan hipotesis, yaitu: 

Ha : persepsi wajib pajak badan berpengaruh  terhadap penggunaan surat 

pemberitahuan elektronik (E-SPT). 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 
NO Peneliti Judul Variable 

penelitian 

Hasil penelitian 

1. Veronika T 
Sitompul 
(2010) 

Pengaruh 
Penerapan 
Elektronik SPT 
PPN (e-SPT PPN) 

terhadap Tingkat 
Kepuasan 
Pengusaha Kena 

Pajak Pengguna 
Aplikasi 
e-SPT PPN (Studi 

Empiris pada 
Pengusaha Kena 

Pajak di KPP 
Bandung Karees) 

Variabel X: 
Penerapan e- 
SPT PPN 
Variabel Y: 

Tingkat Kepuasan 
PKP 

mempunyai korelasi 
yang kuat dan positif 
terhadap tingkat 

kepuasan PKP 
pengguna e-SPT PPN, 
ditunjuk oleh angka 

hasil korelasi yang 
kuat sebesar 0,884 

dengan thitung 12,55 > 
ttabel 2,91. 

2. Dhea Akadita 
Pratiwi (2011 

Pengaruh Penerapan 
e-SPT dan e-Filling 

terhadap Kepuasan 
Wajib Pajak 

Variabel X: 
Penerapan e- 
SPT 

Variabel Y: 
Kepuasan Wajib 
Pajak 

Penerapan e-SPT 
memiliki pengaruh 
yang signifikan 

terhadap kepuasan 
Wajib Pajak. 
Besarnya pengaruh 

yang disumbangkan 
variabel penerapan e- 

SPT ialah sebesar 
62,2%. 
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3. Rahmania 

Enfar (2011) 

Pengaruh Penerapan 

e-SPT terhadap 
Efisiensi 

Pemrosesan Data 
Perpajakan menurut 
Persepsi Pegawai 

Pajak 

Variabel X: 

Penerapan e- 
SPT 
Variabel Y: 

Efisiensi 
Pemrosesan Data 
Perpajakan 

Terdapat pengaruh 

penerapan e-SPT 
terhadap efisiensi 
pemrosesan data 

perpajakan menurut 
persepsi pegawai 
pajak, ditunjuk 

dengan hasil thitung 
4,292 > ttabel 1,895. 

4. Rusbiyanti 
Sripeni (2011) 

Pengaruh Penerapan 

e-SPT (Masa PPN) 

terhadap Efisiensi 

Pengisian SPT 
(Masa PPN) menurut 
Persepsi Wajib Pajak 

Variabel X: 
Penerapan e- 

SPT (Masa PPN) 

Variabel Y: 
Efisiensi 
Pengisian SPT 

(Masa PPN) 

Penerapan e-SPT 
(Masa PPN) 

memiliki 

pengaruh yang 
signifikan terhadap 

efisiensi pengisian 
SPT (Masa PPN) di 
KPP Madya 

Bandung dengan 
hasil thitung 9,498 > 
ttabel 1,993 dan 

signifikan sebesar 
0,000. Besarnya 

pengaruh yang 
disumbangkan 
variabel penerapan 

e- SPT terhadap 
efisien pengisian 
SPT yaitu 

sebesar 55%. 

5. Zahra 
Purnama 
(2011) 

Pengaruh Penerapan 
e-SPT dan e-Filling 
terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Badan) 
dalam Melaporkan 
SPT 

Variabel X1: 
Penerapan e- 
SPT 

Variabel X2 : 

Penerapan e- 
Filling Variabel Y: 
Kepatuhan Wajib 

Pajak (Badan) 
dalam Melaporkan 

SPT 

-Terdapat pengaruh 
signifikan antara 
variabel penerapan 

e-SPT terhadap 
kepatuhan Wajib 
Pajak dalam 

melaporkan SPT 
dengan persentase 
pengaruh sebesar 

12,95%. 
-Terdapat pengaruh 

signifikan antara 
penerapan e- Filling 
terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam 
melaporkan SPT 
dengan persentase 

pengaruh sebesar 
14,78%. 
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6. Lingga (2012) Pengaruh Penerapan 

e-SPT PPN terhadap 
Efisiensi Pengisian 
SPT menurut 

Persepsi wajib 
Pajak: Survey 
terhadap Pengusaha 

Kena Pajak pada 
KPP Pratama 

Majalaya 

Variabel X: 

Penerapan e- 
SPT PPN 
Variabel Y: 
Efisiensi 

Pengisian 
SPT 

-Penerapan e-SPT 

PPN dan efisiensi 
pengisian SPT 
menurut persepsi 
wajib pajak sudah 

baik karena sudah 
memenuhi 4 aspek 

pada penerapan e- 
SPT yaitu urgensi 
diterapkannya 

penerapan e-SPT, 
tujuan penerapan e-
SPT, sosialisasi 

kepada wajib pajak, 
dan kendala dalam 

penerapan 

e-SPT dan 3 aspek 
pada efisiensi 
pengisian SPT yaitu 

kecepatan, 
keakuratan, dan 

efisiensi ruang 
penyimpanan. 

-Terdapat pengaruh 
yang signifikan 

pada Penerapan e- 
SPT PPN terhadap 
Efisiensi Pengisian 

SPT menurut 
Persepsi Wajib 

Pajak dengan 
signifikan sebesar 
0,009 dan besarnya 

persentase 
pengaruh sebesar 
16,6%. 

Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu 2017 


