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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

II.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang di gunakan untuk membayar 

pembangunan umum (Soemitro dalam Resmi, 2011:1). 

Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2013, pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 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. 

II.2 Fungsi Pajak 

Menurut Hery Purwono (2010:8) Terdapat 4 fungsi pajak yang dipungut 

oleh negara: 

1. Revenue (Penerimaan) 

Fungsi penerimaan atau dikenal juga dengan fungsi budgetair (anggaran) 

adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Fungsi ini menujukan partisipasi 

dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemeritah yang 

meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan 

legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya. Secara nyata fungsi penerimaan 

ini terlihat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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2. Redistribusi (Pemerataan) 

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada 

masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. 

3. Repricing (Pengaturan Harga) 

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi Regulerent (Mengatur) yang 

lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat 

untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, 

budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh nyata dari fungsi ini adalah 

pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan 

untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah, termasuk 

yang dikenakan pada komoditas minuman keras dengan tujuan mengurangi 

konsumsi atas minuman keras. 

4. Representation (Legalitas Pemeritahan) 

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “No taxation without 

representation”, “tidak ada pajak tanpa perwakilan”, dan di Amerika, Serikat 

yang berbunyi “Taxation without representation is robbery”, “pajak tanpa 

perwakilan adalah perampokkan”, mengimplikasikan bahwa pemerintah 

membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari 

pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan 

secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan 

rakyat melalui perwakilannya di parlemen). Beberapa penelitian menunjukan 

bahwa pemungutan pajak langsung (seperti Pajak Penghasilan) memberikan 

tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintah yang lebih 



15 
   

  

baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung (seperti Pajak 

Pertambahan Nilai). 

II.3 Tarif Pajak 

Menurut Herry Purwono (2010:14). Penetuan besarnya pajak didasarkan 

pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum, 

dikenal 4 jenis perpajakan, yaitu: 

1. Tarif Proporsional 

Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sebanding, yaitu berupa 

persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin 

tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar pajak yang terutang. 

2. Tarif Progresif 

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai 

pajak juga meningkat. Menurut kenaikan persentase tarifnya. 

Tarif progresif dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 36 

Tahun 2008). 

No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

2. Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

3. Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

4. Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
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3. Tarif Degresif 

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang 

dikenakan pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari tarif pajak 

progresif. 

No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10% 

2. Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15% 

3. Di atas Rp 100.000.000,00 30% 

 

4. Tarif Tetap 

Tarif ini berupa jumlah tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenai 

pajak. Contohnya adalah seluruh dokumen bermaterai dengan nilai nominal di 

atas Rp 100.000.000,00 dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,00. 

II.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Herry Purwono (2010: 12). Ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam 

pemungutan pajak. 

1. Official Assesment System 

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan 

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan Wajib Pajak bersifat pasif. 

2. Self Assessment  

Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkansendiri besarnya pajak, 
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pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Withholding Tax System 

Pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk 

waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengnaan Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

II.5 Pengertian Wajib Pajak Badan 

Wajib pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada UU KUP 

(Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan), meliputi pembayar pajak, 

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

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Menurut UU KUP tahun 2013 pasal 1 angka 3, pengertian badan meliputi 

Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk 

Usaha Tetap (BUT/permanent establishment). 

Badan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan salah satu subjek pajak. 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia disebut dengan 

Subjek Pajak Badan Dalam Negeri. Dan manakala persyaratan subjektif maupun 
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objektifnya telah terpenuhi, Subjek Pajak Badan disebut dengan Wajib Pajak 

Badan (WP Badan). 

Sedangkan lembaga atau unit dari pemerintah yang tidak termasuk dalam 

pengertian badan adalah unit-unit tertentu yang memenuhi seluruh kriteria berikut 

(Pasal 2 ayat 3 huruf b UU PPh): 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pembiayaannya bersumber dari APBN (Pusat) atau APBD (Daerah). 

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

II.6 Surat Pemberitahuan 

Menurut UU KUP tahun 2013 pasal 1 angka 3, surat pemberitahuan adalah 

surat yang oleh wajib pajak 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. 

II.7 Electronic Filling System (e-Filling) 

Menurut peraturan dirjen pajak nomor per-47/pj/2008 tentang tata cara 

penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat 

pemberitahuan tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan penyedia 

jasa aplikasi atau application service provider (ASP), e-Filing adalah suatu cara 

penyampaian SPT tahunan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT 

tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 
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penyedia jasa aplikasi (ASP). Jadi, wajib pajak dapat melaporkan SPT dimana 

saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak dan dapat dilakukan kapan saja. 

II.8 E-Filling Pajak Badan 

II.8.1 Wajib Pajak Badan Yang Harus Melakukan Lapor Pajak Online 

E-Filing pajak diwajibkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna     

e-faktur untuk melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan (Pengumuman DJP 

nomor PENG-04/PJ.09/2016). 

II.8.2 Jenis Pajak Badan Yang Bisa Dilaporkan dengan e-Filing Pajak Online 

E-Filing pajak bisa melaporkan semua jenis SPT Badan yang memiliki 

Comma Separated Values (CSV) file yaitu: 

a. SPT Masa PPh, kecuali PPh Pasal 25 yang tidak memiliki CSV file. 

b. SPT PPN 

c. SPT Tahunan Badan 

II.8.3 Persiapan Lapor Pajak Online 

Sebelum melakukan e-Filing, wajib pajak harus menyiapkan hal-hal berikut 

ini : 

a. Aktivasi E-FIN pajak badan Anda di KPP. 

b. Daftarkan E-FIN anda dan e-Filing di Online Pajak dengan mengikuti cara 

lapor pajak online ini. 

c. Siapkan e-SPT atau file CSV dari SPT yang hendak dilaporkan dengan 

menggunakan:  

1. Aplikasi OnlinePajak. 

2. Aplikasi DJP Online atau ASP lainnya. 

http://www.online-pajak.com/id/e-filing-spt-tahunan-badan-online
http://www.online-pajak.com/id/efin-pajak
https://app.online-pajak.com/
http://www.online-pajak.com/id/e-filing-cara-lapor-pajak-online-badan
http://www.online-pajak.com/id/e-filing-cara-lapor-pajak-online-badan
https://app.online-pajak.com/
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II.8.4 Tata Cara Aktivasi E-FIN Wajib Pajak Badan 

Electronic Filing Identification Number (E-FIN) adalah nomor identitas 

yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak kepada wajib pajak yang 

melakukan transaksi elektronik dengan direktorat jenderal pajak. permohonan ini 

dilakukan wajib pajak dengan menggunakan formulir permohonan aktivasi E-FIN 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PER- 41/PJ/2015. 

Bagi Wajib Pajak Badan, syarta dan ketentuan pengajuan permohonan 

aktivasi E-FIN adalah sebagai berikut: 

1. permohonan aktivasi E-FIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk 

mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

2. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani dan 

menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi E-FIN dengan mendatangi 

secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 

3. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan 

menyerahkan fotokopi dokumen berupa: 

a. Surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan 

dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

b. Identitas dari berupa: 

i. KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a 

merupakan warga Negara Indonesia. 

ii. Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus sebagaimana 

dimaksud pada huruf a merupakan warga negara asing. 

https://drive.google.com/file/d/0BzLzHiivm8_zX0thdjF4VjFjMTg/view?usp=sharing
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c. Kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan. 

d. Kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan. 

4. Menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 

II.8.5 Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan 

Seperti juga lapor pajak badan secara manual, batas waktu lapor pajak 

online juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya. 

1. SPT Masa PPN  

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah setiap akhir bulan berikutnya 

(tanggal 30 atau 31). 

2. SPT Masa PPh 

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan 

berikutnya. 

3. SPT Tahunan Badan  

Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April 

atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku. 

II.8.6 Denda Keterlambatan Lapor SPT Online 

Jumlah denda yang ditetapkan jika wajib pajak terlambat lapor SPT online 

badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang 

terlambat lapor pajak secara manual, yaitu: 

1. SPT Masa PPh  

Jumlah denda : Rp 100.000 
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2. SPT Masa PPN 

Jumlah denda : Rp 500.000 

3. SPT Tahunan Badan 

Jumlah denda : Rp 1.000.000 

II.9 Keamanan Dan Kerahasiaan 

Menurut G. J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat 

mencegah  penipuan (cheating)  atau,  paling  tidak,  mendeteksi  adanya penipuan 

di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak 

memiliki arti fisik. 

Keamanan informasi yang dimaksud menyangkut kebijakan, prosedur, 

proses, dan aktivitas untuk melindungi informasi dari berbagai jenis ancaman 

terhadapnya sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerugian‐kerugian bagi 

kelangsungan hidup organisasi (Yudi Herdiana, ISO17799). 

Selain itu keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai  kebijakan, 

prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang 

tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem 

informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan 

perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. 

Kerahasiaan (Bahasa Inggris: secrecy) adalah praktik pertukaran informasi 

antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan 

menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut 

(Wibisono dan Toly, 2014). 
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II.10 Persiapan Teknologi Informasi 

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) adalah ukuran tingkat kesiapan 

teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau 

matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/calon 

pengguna. Tingkat Kesiapan Teknologi merupakan suatu sistem pengukuran  

sistematik yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu 

teknologi tertentu dan perbandingan kematangan atau kesiapan antara jenis 

teknologi yang berbeda (Wikipedia). 

Menurut Rizky, Handayani, Prasetya (2015) dalam Septyara Wahyuningtyas 

(2016), menyatakan bahwa Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh 

individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi 

khususnya dalam hal ini e-Filing. Jadi dapat disimpulkan, jika Wajib Pajak dapat 

menerima adanya teknologi baru, maka Wajib Pajak pasti akan menggunakan      

e-Filing dalam melaporkan pajaknya. 

II.11 Kesukarelaan 

Menurut Lie dan Sadjiarto (2013) kesukarelaan adalah keputusan bahwa 

seseorang menggunakan e-Filing bukanlah suatu paksaan melainkan karena 

kemauannya sendiri. Tingkat kesukarelaan (voluntariness) didefinisikan sebagai 

keputusan untuk mengadopsi bukanlah suatu paksaan, melainkan keinginan yang 

timbul dari diri-sendiri,Venkantesh dan Davis (2000) dalam Sugihanti (2011). 

Jadi Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing atas dasar rasa suka, rasa ingin 

menggunakan sistem tersebut, bukan karena terpaksa. 
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II.12 Persepsi Kegunaan 

Persepsi kegunaan (percieved usefulness) adalah tingkat dimana pengguna 

yakin bahwa teknologi dapat membantu meningkatkan kinerja pekerjaannya. 

Persepsi kegunaan merupakan persepsi terhadap kemanfaatan yang didefinisikan 

sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan 

mendatangkan manfaat bagi individu yang menggunakannya (Wibowo, 2007). 

Persepsi kegunaan secara langsung dapat mempengaruhi niat untuk 

mencoba dan menggunakan sistem e-Filing. Jika WP merasakan manfaatnya, ia 

akan berniat menggunakan sistem e-Filing, sebaliknya jika WP tidak merasakan 

manfaat sistem e-Filing, ia tidak akan berniat untuk menggunakannya (Susanto, 

2011). 

II.13 Persepsi Kemudahan 

Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan merupakan 

kepercayaan seseorang dalam penggunaan suatu teknologi akan bebas dari usaha. 

Apabila seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk digunakan, maka 

individu tersebut akan menggunakannya. Namun jika sebaliknya, maka individu 

tersebut tidak akan menggunakannya. Hartono (2007:114) dalam Salim (2014) 

Kemudahan Menggunakan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha.  

II.14 Minat Perilaku 

Menurut Kolompoy et al. (2015), minat perilaku (behavioral intention) 

adalah suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang 
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tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku (behavior) jika mempunyai 

keinginan atau minat (behavioral intention) untuk melakukannya. 

II.15 Tinjauan Pajak Dalam Isam 

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan adh-Dharibah yang 

jama’nya adalah adh-Dharaib. Ulama-ulama dahulu menyebutnya juga dengan al 

Maks. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah 

diantaranya adalah: 

1. Al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan 

Islam). 

2. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara). 

3. Al-Usyr (beacukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara 

Islam). 

Pajak yang terutang dalam agama islam tertulis dalam al-Qur’an surat At-

Taubah ayat 29 yang berbunyi:   

ًََّلا ُيَحِسُهٌَن َها  ٌِْم اّْلآِخِس  ًََّلا ِباّْلَي َقاِتُلٌا اَّلِريَن َّلا ُيْؤِهُنٌَن ِباّلَلِو 

ًََّلا َيِديُنٌَن ِديَن  ًََزُسٌُّلُو  اّْلَحِّق ِهَن اَّلِريَن ُأًُتٌا اّْلِكَتاَب َحَسَم اّلَلُو 

ًَُىْن َصاِغُسًَن  .َحَتىٰ ُيْعُطٌا اّْلِجْصَيَة َعْن َيٍد 

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 
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mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29). 

Selain itu juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna 

ketaatan pada ulil amri yang berbunyi: 

ًَُأًِّلي اّْلَؤْهِس ِهْنُكْن  ًََأِطيُعٌا اّلَسُسٌَل  َيا َأُيَيا اَّلِريَن آَهُنٌا َأِطيُعٌا اّلَلَو 

ًَاّلَسُسٌِل ِإْن ُكْنُتْن ُتْؤِهُنٌَن َفِئْن َتَناَشْعُتْن ِفي َشْيٍء َفُسُدًُه ِإَّل ۖ ى اّلَلِو 

ٌِْم اّْلآِخِس  ًَاّْلَي ًِيًلا ِۚباّلَلِو  ًََأْحَسُن َتْؤ  .  َذِّٰلَك َخْيٌس 

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-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. 

An-Nisa: 59). 

Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga memiliki 

batas yakni pada hal yang bersifat ma’ruf saja, bukan pada hal yang tidak ma’ruf. 

Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan pandangan ini ialah bahwa pajak 

tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak 

tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-

layanan yang diberikan oleh Negara.  
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II.16 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel II.1 

Penelitian terdahulu 

NO. 
NAMA 

(TAHUN) 
JUDUL VARIABEL HASIL 

1. Wiyono 

(2008) 

 

Evaluasi Perilaku 

Penerimaan Wajib 

Pajak Terhadap 

Penggunaan          

E-Filing Sebagai 

Sarana Pelaporan 

Pajak Secara Online 

dan Realtime. 

1. Independen: 

a. Persepsi kegunaan. 

b. Persepsi 

kemudahan 

penggunaan. 

c. Sikap 

menggunakan       

e-Filing. 

d. Kompleksitas. 

e. Kesukarelaan. 

f. Pengalaman. 

g. Jenis kelamin. 

2. Moderating: 

a. Minat penggunaan 

e-Filing. 

3. Dependen: 

a. Penggunaan 

senyatanya. 

Hubungan antar konstruk 

TAM berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan 

senyatanya kecuali minat 

perilaku sedangkan dari 

konstruk eksternal TAM 

hanya signifikan pada 

hubungan kerumitan pada 

penggunaan senyatanya serta 

jenis kelamin terhadap 

persepsi kemudahan. 

2. Dewi 

(2009) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Penerimaan Wajib 

Pajak terhadap 

Penggunaan           

e-Filing. 

1. Independen: 

a. Persepsi kegunaan. 

b. Persepsi 

kemudahan 

penggunaan. 

c. Sikap. 

d. Kompleksitas. 

e. Kesukarelaan. 

f. Pengalaman. 

g. Keamanan dan 

Kerahasiaan. 

h. Kecepatan. 

i. Desain dan konten. 

2. Dependen: 

a. MinatPenggunaan. 

Persepsi kegunaan, Persepsi 

kemudahan penggunaan, 

kesukarelaan, kompleksitas 

berpengaruh terhadap minat 

penggunaan. Sedangkan sikap, 

pengalaman, keamanan dan 

kerahasiaan, kecepatan, desain 

dan konten tidak berpengaruh 

terhadap minat penggunaan. 

3. Nugroho 

Agung 

Susanto 

(2011) 

Analisis Perilaku 

Wajib Pajak 

Terhadap Penerapan 

Sistem e-Filing 

Direktorat Jenderal 

Pajak. 

1. Indenpenden:  

a. Persepsi 

kemudahan 

penggunaan. 

b. Persepsi 

kompleksitas 

penggunaan. 

c. Persepsi kegunaan. 

d. Kesukarelaan 

Persepsi kemudahan 

penggunaan mempengaruhi 

persepsi kegunaan dan 

mendorong niat Wajib Pajak 

(WP) untuk menggunakan e-

Filing. Persepsi kompleksitas 

penggunaan memiliki korelasi 

negative terhadap persepsi 

kegunaan. Persepsi kegunaan 
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menggunakan. 

e. Norma subyektif: 

pengalaman 

penggunaan, 

persepsi resiko, 

persepsi 

kemampuan 

mengontrol. 

2. Dependen: 

a. Niat Wajib Pajak 

untuk 

menggunakan       

e-Filing.  

mempengaruhi niat untuk 

menggunakan baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung. Norma Subyektif 

juga memegang peranan 

penting dalam mempengaruhi 

niat WP untuk menggunakan 

sistem e-Filing. 

 

4. Lisa 

Tamara 

Wibisono 

dan 

Agus 

Arianto 

Toly 

(2014) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Wajib Pajak Dalam 

Penggunaan           

e-Filing di 

Surabaya. 

1. Independen: 

a. Keamanan dan 

Kerahasiaan. 

b. Kesiapan teknologi 

Informasi. 

c. Persepsi Kegunaan. 

d. Persepsi 

Kemudahaan. 

2. Dependen: 

a. Minat wajib pajak 

dalam penggunaan 

e-Filing di 

Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keamanan dan 

kerahasiaan, kesiapan 

teknologi informasi, persepsi 

kegunaan dan persepsi 

kemudahan mempengaruhi 

minat wajib pajak dalam 

penggunaan e-Filing di 

Surabaya. 

5. Aulia 

Dyanrosi 

(2015) 

Analisis Perilaku 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi Terhadap 

Minat Perilaku 

Menggunakan        

e-Filing. 

1. Independen: 

a. Kesukarelaan. 

b. Pengalaman. 

c. Persepsi kegunaan. 

d. Sikap terhadap 

penggunaan. 

e. Kompleksitas 

penggunaan. 

f. Gender. 

g. Umur. 

h. Tingkat 

pendidikan. 

i. Persepsi 

kemudahan 

penggunaan. 

2. Dependen: 

a. Minat perilaku 

mengunakan           

e-Filing. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variable 

pengalaman menggunakan 

(experience), kompleksitas 

(complexity), usia (age), 

persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived easy of 

use) dan sikap terhadap 

penggunaan (attitude toward 

using) mempengaruhi minat 

perilaku wajib pajak dalam 

menggunakan e-Filing sebagai 

sarana pelaporan pajaknya. 

6. Calvin 

Kolompoy, 

Ventje Ilat, 

Harijanto 

Sabijono 

(2015) 

Pengaruh Perilaku 

Individu Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Terhadap 

Penggunaan          

E-Filing di Kota 

Manado. 

1. Independen: 

a. Persepsi Kegunaan 

b. Persepsi 

Kemudahan 

c. Minat Perilaku 

2. Dependen: 

a. Penggunaan          

e-Filing di kota 

Manado. 

Persepsi Kegunaan dan 

Persepsi Kemudahan 

berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-Filing dikota 

Manado, sedangkan Minat 

Perilaku tidak berpengaruh 

positif terhadap penggunaan   

e-Filing di kota  Manado. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 
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II.17 Pengembangan Hipotesis 

II.17.1 Pengaruh keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak 

dalam Penggunaan e-Filing di KPP Pratama Bangkinang. 

Wahyuningtyas (2016) menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan    

e-Filing.Wibisono dan Toly (2014) mengungkapkan bahwa keamanan dan 

kerahasiaan berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan teknologi. 

Desmayanti (2012) menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Suatu sistem informasi dapat dikatan baik jika keamanan sistem tersebut 

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). 

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh terhadap Minat Wajib Pajak 

dalam Penggunaan e-Filing. 

II.17.2 Pengaruh Kesiapan teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib 

Pajak dalam Penggunaan e-Filing di KPP Pratama Bangkinang. 

Menurut Rizky, Handayani, Prasetya (2015) dalam Wahyuningtyas (2016), 

menyatakan bahwa kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu 
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itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya 

dalam hal ini e-Filing. Jadi dapat disimpulkan, jika Wajib Pajak dapat menerima 

adanya teknologi baru, maka Wajib Pajak pasti akan menggunakan e-Filing dalam 

melaporkan pajaknya. 

Wahyuningtyas (2016) menyatakan bahwa kesiapan teknologi informasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan    

e-Filing. Wibisono dan Toly (2014) mengungkapkan bahwa kesiapan teknologi 

informasi mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. 

Desmayanti (2012) menyimpulkan bahwa kesiapan teknologi informasi wajib 

pajak berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2: Kesiapan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Minat Wajib Pajak 

dalam Penggunaan e-Filing. 

II.17.3 Pengaruh Kesukarelaan Terhadap Minat Wajib Pajak dalam 

Penggunaan e-Filing di KPP Pratama Bangkinang. 

Wahyuningtyas (2016) menyatakan bahwa kesukarelaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Intensitas Perilaku Dalam Menggunakan e-Filing. Titis (2011) 

menyatakan bahwa kesukarelaan berpengaruh terhadap minat perilaku Wajib 

Pajak untuk menggunakan e-Filing. Wiyono (2008) menyatakan bahwa 

kesukarelaan berpengaruh terhadap Minat Perilaku Penggunaan e-Filing. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan berdasarkan penelitian yang dilakukan 

peneliti-peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi kesukarelaan 
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merupakan variabel penting dalam TAM yang mempengaruhi minat 

menggunakan suatu sistem. Technology Acceptance Model (TAM) yaitu model 

penerimaan teknologi yang merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem 

teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan penerimaan 

individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Dengan itu selain 

himbauan dari DJP, Wajib Pajak juga harus mempunyai kemauan dari dalam diri 

sendiri untuk menggunakan e-Filing.  

Dengan demikian dapat dijelaskan apabila DJP terus menghimbau dan juga 

ada kemauan untuk menggunakan e-Filing, akan semakin banyak Wajib Pajak 

yang menggunakan e-Filing. Begitu juga apabila DJP tidak menghimbau dan juga 

tidak ada kemauan untuk menggunakan e-Filing, akan tidak ada Wajib Pajak yang 

menggunakan e-Filing. Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3:  Persepsi kesukarelaan berpengaruh terhadap Minat Wajib Pajak dalam 

Penggunaan e-Filing. 

II.17.4 Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Wajib Pajak dalam 

Penggunaan e-Filing di KPP Pratama Bangkinang. 

Persepsi kegunaan secara langsung dapat mempengaruhi niat untuk 

mencoba dan menggunakan sistem e-Filing. Jika WP merasakan manfaatnya, ia 

akan berniat menggunakan sistem e-Filing, sebaliknya jika WP tidak merasakan 

manfaat sistem e-Filing, ia tidak akan berniat untuk menggunakannya (Susanto, 

2011). 
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Wahyuningtyas (2016) menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap Intensitas Perilaku Dalam Menggunakan e-Filing. 

Dyanrosi (2015) menyatakan bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh 

terhadap sikap terhadap penggunaan e-Filing. Wibisono dan Toly (2014) 

menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan mempengaruhi minat Wajib Pajak 

dalam menggunakan e-Filing. Desmayanti (2012) menyimpulkan bahwa persepsi 

kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing pada Wajib Pajak di Semarang. Susanto (2011) 

menyimpulkan persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Berdasarkan uraian dan penelitian 

sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4: Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Minat Wajib Pajak dalam 

Penggunaan e-Filing. 

II.17.5 Pengaruh Persepsi Kemudahaan Terhadap Minat Wajib Pajak dalam 

Penggunaan e-Filing di KPP Pratama Bangkinang. 

Wahyuningtyas (2016) menyatakan bahwa persepsi kemudahan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Intensitas Perilaku Dalam Menggunakan 

e-Filing. Dyanrosi (2015) menyatakan bahwa persepsi kemudahan memiliki 

pengaruh terhadap sikap terhadap penggunaan e-Filing. Nurhasanah, Firmansyah, 

Novrida (2015) persepsi kemudahan penggunaan secara simultan berpengaruh dan 

signifikan terhadap penggunaan e-Filing. Kolompoy et al. (2015) menyimpulkan 

Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing di kota 

Manado. Wibisono dan Toly(2014) menyimpulkan bahwa persepsi keamanan 
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mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. Desmayanti 

(2012) menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif 

terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing pada Wajib Pajak di 

Semarang. Menurut Amijaya (2010) persepsi kemudahan ini akan berdampak 

pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan 

menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi 

informasi. 

Studi yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para Wajib Pajak yang telah 

mencoba atau menggunakan e-Filing di Indonesia menunjukkan hasil bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan 

teknologi. Kemudahan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem            

e-Filing. Jika pengguna menginteroretasikan bahwa sistem e-Filing mudah 

digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. Berdasarkan uraian dan 

penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5: Persepsi Kemudahaan berpengaruh terhadap Minat Wajib Pajak dalam 

Penggunaan e-Filing. 

II.17.6 Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi, 

Kesukarelaan, Persepsi Kegunaan, dan Persepsi Kemudahaan 

Terhadap Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan e-Filing di KPP 

Pratama Bangkinang. 

Wibisono dan Toly (2014) menyimpulkan bahwa hasil pengujian variabel 

keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan dan 

persepsi kemudahaan secara bersama-sama mempengaruhi minat Wajib Pajak 
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dalam menggunakan e-Filing di Surabaya. Nurhasanah (2015) Berdasarkan hasil 

uji simultan (Uji F) bahwa variabel persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan 

penggunaan dan persepsi kepuasan pengguna secara simultan berpengaruh dan 

signifikan terhadap penggunaan e-Filing yang dilakukan Wajib Pajak Orang 

Pribadi terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Wahyuningtyas (2016) 

menyatakan bahwa Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kompleksitas, 

Kesukarelaan, Pengalaman, Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi 

Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Intensitas Perilaku Dalam 

Menggunakan e-Filing. Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H6: Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi, 

Kesukarelaan, Persepsi Kegunaan, dan Persepsi Kemudahaan 

Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Minat Wajib Pajak dalam 

Penggunaan e-Filing. 

II.18 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel 

dependen (Y) adalah minat wajib pajak dalam penggunaan e-Filing di KPP 

Pratama Bangkinang, dan variabel independen (X) adalah keamanan dan 

kerahasiaan (X1), kesiapan teknologi informasi(X2), kesukarelaan (X3) persepsi 

kegunaan (X4), danpersepsi kemudahan (X5). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, 

kesukarelaan, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahaan terhadap minat Wajib 
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Pajak dalam penggunaan e-Filing di KPP Pratama Bangkinang. Model analisis 

digambarkan dalam bentuk sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka pemikiran 
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