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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Banyak sekali parah ahli di bidang perpajakan yang memberikan definisi 

yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada 

dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak 

sehingga mudah di fahami. Menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah 

sebagai berikut : 

a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan undan-undang (yang 

dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk biaya penguluaran umum. 

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : pajak 

adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya di gunakan untuk publicsaving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai publicinvestement (Sari; 

2013: 33). 

b. pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut 

peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejateraan 

secara umum (Resmi; 2014: 1). 
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Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga Undang-

Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 

(UU KUP) pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Dari uraian-uraian pengertian pajak di atas maka dapat menarik 

kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak tersebut adalah : 

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undan-undang. 

b. Pajak di pungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

c. Pajak bersifat dapat di paksakan. 

d. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung di rasakan oleh 

pembayaran pajak. 

e. Pajak di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

(Resmi; 2014: 2). 

2.1.1    Fungsi Pajak 

Pengertian pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai 

semua pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Seperti yang 

dilihat dari ciri-ciri yang melekat padapengertian pajak dari berbagai defenisi 

maka pajak memiliki fungsi tertentu. fungsi pajak dapat di bebankan menjadi 2 

fungsi, yaitu: 
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a. Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh, dimasukannya 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri. 

b. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Yaitu pajak digunakan sebagai alat ukur mengatur masyarakat baik dibidang 

ekonomi, sosial, maupun/politik dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu 

pemberian insentif pajak (penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan 

investasi baik investasi negri maupun investasi asing (Mardiasmo; 2013: 1). 

2.1.2    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

A. Definisi PPN 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal 

ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk 

menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan 

pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong 

ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. 

Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan 

pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik 

konsumsi BKP maupun JKP. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 

Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak 

Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang 

dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 
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B. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak 

tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan 

kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban 

memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiriatas: 

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena 

pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang 

kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak. 

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak 

(PKP). 

C. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring 

dengan diberlakukannya UU baru.UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 

April 2010. PPN dikenakan atas : 

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha. 

2. Impor BKP. 

3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah 

Pabean. 

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP. 

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP. 

8. Ekspor JKP oleh PKP. 
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D. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif 

Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).  

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).  

2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas: ekspor Barang Kena 

Pajak (BKP) Berwujud; ekspor BKP Tidak Berwujud; dan ekspor Jasa Kena 

Pajak.  

3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 

200% (dua ratus persen).  

Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol 

persen).Hitungan PPN yaitu : PPN terutang = tarif x Dasar Pengenaan Pajak 

(harga jual) 

2.1.3    Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Menurut (Muljono, 2008: 5) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena 

Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk 

Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk 

dikukuhkan sebagai PKP.  

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka 

mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi PKP 

adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. Akan tetapi, bagi 

pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk 
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menjadi PKP, maka harus mengisi formullir melalui online yang sudah disediakan 

oleh Direktorat Jendaral Pajak. 

2.1.4     Faktur Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Faktur Pajak adalah 

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak  (Mardiasmo, 

2014). Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak; 

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 

3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau  

4. Ekspor Jasa Kena Pajak. 

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi 

seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau 

penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut 

dengan Faktur Pajak gabungan. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh 

Davis (1989) yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana 

pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Dalam teori 

ini penerimaan pengguna atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari 

riset dari penggunaan teknologi informasi, dari sebab sebelum digunakan dan 

diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau 
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penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna 

teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan 

pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan. Penerimaan pengguna 

teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna 

dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam 

aktivitas pengguna kaitannya dengan aktivitas perpajakan 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, TAM mendeskripsikan 

terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. 

Faktor pertama adalah persepsi kebermanfaatan (usefulness). Sedangkan faktor 

kedua adalah persepsi kemudahan (ease of use) dalam penggunaan teknologi. 

Technology Acceptance Model (TAM) dalam penelitian ini digunakan 

sebagai dasar hipotesis pertama dan kedua bahwa persepsi terhadap 

kebermanfaatan (Perceived Usefulness) dan Persepsi kemudahan penggunaan 

teknologi informasi (Perceived Ease Of Use) mempengaruhi sikap (Attitude) 

individu terhadap penggunaan Teknologi Informasi, yang selanjutnya akan 

menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi 

(Intention). Niat untuk menggunakan teknologi informasi akan menentukan 

apakah individu akan menggunakan teknologi informasi (Behavior). Intensitas 

termasuk ke dalam behavior, yaitu pada saat individu menggunakan teknologi 

informasi tersebut dan memutuskan untuk terus menggunakan setiap memerlukan 

maka itulah yang dikatakan intensitas penggunaan teknologi informasi. 
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2.2.2 Task Technology Fit (TTF) 

Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson 

(1995). Task Technology Fit (TTF) menjelaskan bagaimana teknologi berdampak 

dalam membantu individu mengerjakan tugas. Secara langsung teori ini 

berpegang bahwa teknologi memiliki dampak positif terhadap kinerja individu 

dan dapat digunakan jika kemampuan teknologi tersebut cocok dengan tugas-

tugas yang harus dihasilkan oleh pengguna. Task Technology Fit (TTF) 

merupakan korespondensi antara tugas, kemampuan individu, dan fungsi 

teknologi. Artinya kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas tersebut 

didukung adanya fungsi dari teknologi. 

Menurut Goodhue dan Thomson (1995) keberhasilan sistem informasi 

suatu perusahaan bergantung pada pelaksanaan sistem tersebut, kemudahan bagi 

pemakai, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Goodhue dan Thomson 

(1995) menyatakan bahwa pemakai akan memberikan nilai evaluasi yang positif 

tidak hanya karena karakteristik system yang melekat, tetapi lebih pada sejauh 

mana sistem dapat memenuhi kebutuhan tugas pemakai. Maka dalam penelitian 

ini Task Technology Fit (TTF)  digunakan sebagai dasar hipotesis ketiga bahwa 

tingkat keamanan dan kerahasiaan merupakan manfaat positif yang diberikan e-

faktur sehinggga berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan 

sistem e-faktur tersebut bahkan secara berkelanjutan (intensitas), Desmayanti 

(2012) juga mengatakan wajib pajak yang sudah paham akan keamanan dan 

kerahasian suatu sistem teknologi maka meraka akan menggunakan  sistem 

tersebut secara berkelanjutan.   
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2.2.3 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut 

dari Theory of Reasoned Action (TRA). Ajzen (1988) menambahkan konstruk 

yang belum ada dalam TRA, yaitu persepsi kontrol keperilakuan (perceived 

behavioral control). Dimana menurut Chau dan Hu (2002) konstruk ini 

ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam 

rangka melakukan perilaku tertentu. 

Model Theory of Planned Behavior (TPB) terdiri dari tiga faktor utama 

yaitu keyakinan perilaku (behavioral beliefs), keyakinan normatif 

(normativebeliefs), dan keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan (control 

beliefs). Kemudian ketiga faktor tersebut menimbulkan adanya minat (Intention) 

yang selanjutnya akan menentukan apakah individu akan menggunakan sistem 

tersebut atau tidak (Behavior). 

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis 

keempat bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat faktor 

behavioral beliefs (keyakinan prilaku) yaitu hal-hal yang diyakini individu 

mengenai siap atau tidak siap untuk melakukan perilaku tersebut. Yang artinya  

setiap individu yang siap menerima teknologi informasi wajib pajak maka 

individu tersebut akan memutuskan untuk menggunakan secara berkelanjutan 

Desmayanti (2012). 

2.3  e-Faktur 

e-Faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang 

dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan 
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oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Elektronik). 

Bentuke-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan 

hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan 

dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 10 ayat (1) Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak 16/ PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak 

Elektronik). 

Berikut Manfaat e-Faktur: 

a. Bagi Pengusaha Kena Pajak 

1. Kenyamanan Pengusaha  

a) Tanda tangan elektronik  

b) Tidak perlu printout 

c) Satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)  

2. Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab 

3. Validasi Faktur Pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli  

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

1. Mempermudah Pengawasan  

a)  Validasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan 

  b)  Data lengkap Faktur Pajak  

2. Mempermudah Pelayanan  

a) Mempercepat pemeriksaan  

b) Mempercepat pelaporan  

c) Mempercepat pemberian nomor seri Faktur Pajak 
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2.4 Pajak Menurut Pandangan Islam 

Dalam istilah bahasa arab pajak di kenal dengan nama Adh-Dharibah atau 

juga di sebut Al-Maks, yang artinya adalah pungutan yang di tarik dari rakyat oleh 

para penarik pajak. Menurut imam Al-Gazali dan imam Al-Juwaini, pajak 

merupakan apa yang di wajibkan penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-

orang kaya dengan menarik dari apa yang di pandang dapat mencukupi 

(kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam 

baitul mal. 

Adapun menurut kontemporer pajak ialah iuaran rakyat kepada kas negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat di paksakan dengan 

tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak di pungut penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa 

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan definisi pajak 

bedasarkan saryah menurut beberapa ahli antara lain : 

a. Yusuf Qardhawi berpendapat : 

Pajak adalah kewajiban yang di tetapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tampa mendapat prestasi 

kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum di suatau pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, 

politik, dan tujuan-tujuan lain yang di capai. 

b. Ghazi Inayah berpendapat : 
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Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh 

pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tampa adanya imbalan 

tertentu. 

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat : 

Pajak adalah harta yang di wajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim 

untuk berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang di wajibkan 

atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak uang/harta kaum muslimin sebagai 

pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (defenisi) yang jelas 

tentang pajak menurut pemahaman islam. Sehingga apa-apa yang di bayar 

memang termasuk hal-hal yang memang di perintahkan oleh Allah SWT. Jika hal 

itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah. 

Pajak yang terutang dalam agama islam tertulis dalam Al-Quran surat At-

Taubah ayat 29 yang berbunyi:  

 

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

tidak (pula) kepada harikemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam keadaan tunduk” (At-Taubah:29) 
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Jizyah disini adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah islam dari 

orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan dari 

mereka.  

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peniliti Variabel Penelitian Hasil 

1. Desmayanti 

(2012) 

1 Independen 

a. Persepsi kegunaan 

b. Persepsi kemudahan 

c. Persepsi kerumitan 

d. Persepsi keamanan 

dan kerasiaan  

e. Persepsi kesiapan 

teknologi 

1. Depanden 

a. Intensitas pengguna e-

filling 

Persepsi kegunaan, 

kemudahan, keamanan 

dan kerasiaan, persepsi 

kesiapan teknologi 

berpengaru positif 

terhadap intensitas 

pengguna e-filling 

sedangkan persepsi 

kerumitan berpengaruh 

negative terhadap 

intensitas pengguna e-

filling 

2. Noviandini 

(2012) 

1. Independen: 

a. Persepsikebermanfaata

n 

b. Persepsi kemudahan 

penggunaan 

c. persepsi kepuasan 

2. Dependen: 

a. penggunaan e-filling 

bagi wajib pajak 

 

Persepsi 

kebermanfaatan, 

kemudahan, kepuasan 

berpengaruh positif 

terhadap penggunaan    

e-filling bagi wajib 

pajak 



23 
 

3 Lestariningsih

, (2016) 

1. Independen : 

a. persepsi 

kebermanfaatan 

b. pesepsi kemudahan 

penggunaan e-faktur 

2. Dependen : 

a. penggunaan e-faktur 

 

 

Bahwa persepsi PKP 

terhadap e-Faktur 

sebagai sarana 

Pelaporan Faktur Pajak 

yang terdiri dari 

persepsi 

kebermanfaatan dan 

kemudahan termasuk 

dalam kriteria 

bermanfaat dan kriteria 

mudah serta memiliki 

hubungan yang positif 

4 Agustiningsi 

(2016) 

1. Independen: 

a. Pengaruh penerapan    

e-filling 

b. Pengaruh tingkat 

pemahaman wajib 

pajak 

c. Pengaruh kesadaran 

wajib pajak 

2. Dependen: 

a. Kepatuhan wajib 

pajak 

Pengaruh penerapan, 

pemahaman wajib 

pajak, kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

6 Laihat (2013) 1. Idependen : 

a. Kegunaan 

b. Kemudahan 

c. Sikap terhadap 

prilaku 

2. Dependen : 

a. Pengguna e-

filling 

 

Persepsi kegunaan, 

kemudahan 

berpengaruh positif 

terhadap pengguna e-

filling 

Sedangkan persepsi 

sikap terhadap prilaku 

tidak berpengaruh 

terhadap penggunae-

filling 
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7 Adriana 

(2016) 

Faktur Melalui Pendekatan 

Technology Acceptance 

Model 

pada Pengusaha Kena Pajak 

bahwa persepsi 

pengguna terhadap 

kemudahan 

(PEOU) berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap persepsi 

pengguna terhadap 

kegunaan (PU). Hasil 

tersebut 

menyatakan bahwa 

persepsi pengusaha 

kena pajak 

terhadap kemudahan 

dalam menggunakan e-

Faktur 

mempengaruhi persepsi 

pengguna terhadap 

Sumber: Review dari beberapa artikel 

 

2.6 Kerangka Konseptual 

 Didasari oleh uraian-urain diatas maka kerangka berpikir yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persepsi 

kebermanfaatan (X1) 

Persepsi Kemudahan 

(X2)  

 

 

 
Persepsi Kesiapan 

Informasi Wajib 

Pajak (X4) 

Persesi Keamanan dan 

kerahasiaan (X3) 

intensitas 

penggunaan     

e-faktur (Y)      
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Keterangan : 

 = Uji secara Parsial 

 = Uji secara Simultan 

 

 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

 

2.7.1 Hubungan Persepsi kebermanfaatan Terhadap Intensitas 

Penggunaane-Faktur 

Kegunaan teknologi dari penguna dalam memutuskan penerimaan 

teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi positif bagi penguna, yaitu dapat 

memberi manfaat terhadap peningkatan peforma kinerja. Menurut teori 

Technology Acceptance Model (TAM), persepsi kebermanfaatan mempengaruhi 

sikap (Attitude) individu terhadap penggunaan teknologi informasi, yang 

selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan 

teknologi informasi (Behavior).Penilitian yang di lakukan oleh Noviandini (2012), 

bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap intesitas pelaku 

dalam penggunaan e-filling di kota Yogyakarta. Dan didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Nugroho(2015). Bahwa kebermanfaatan berpengaruh 

signifikan positif terhadap persepsi kegunaanBerdasarkan uraian diatas, maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1: Persepsi Kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap Intensitas 

penggunaan e-Faktur.  

2.7.2  Hubungan Persepsi Kemudahan Terhadap Intensitas Penggunaan e-

Faktur 

Kemudahan yaitu mempersiapkan bahwa sistem ini mudah untuk 

digunakan dan bukan berupa beban bagi para wajib pajak sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa kemudahan dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) 

seseorang dalam menggunakan teknologi informasi.Menurut  teoriTechnology 

Acceptance Model (TAM) dikatakan persepsi kemudahan mempengaruhi sikap 

(Attitude) individu terhadap penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya 

akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi 

informasi (Behavior). Penilitian yang di lakukan Lestariningsih (2016), bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap Pelaporan Faktur Pajak 

menggunakan e-Faktur di kota Sleman. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 

Laihat (2013) bahwa persepsi kemudahan mempengaruhi minat prilaku 

menggunakan e-filling. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H2: Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap Intensitas 

pengguna e-Faktur. 

2.7.3  Hubungan Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Intensitas 

Penggunaan e-Faktur 

Keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman resiko 

hilangnya data atau informasi itu sangat kecil dan resiko pencurian 

rendah.Sedangkan kerahasian berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan 

informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya. Menurut Task Technology 

Fit (TTF) tingkat keamanan dan kerahasiaan merupakan manfaat positifyang 

diberikan suatu teknologisehinggga berpengaruh terhadap perilaku Wajib 

Pajakuntuk menggunakan teknologi tersebut bahkan secara berkelanjutan.   
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Penilitian yang dilakukan olehdesmayanti (2012) persepsi keamanan dan 

kerahasian berpengaruh positif terhadap minat prilaku menggunakan e-

filling.Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H3: Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh positif terhadap Intensitas 

penggunaan e-Faktur. 

2.7.4 Hubungan Persepsi Kesiapan Informasi Wajib Pajak Terhadap 

Intensitas Penggunaan e-Faktur 

Kesiapan teknologi pada dasarnya di pengaruhi oleh individu itu sendiri, 

apakah dari dalam individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal e-

filling. MenurutTheory of Planned Behavior (TPB) setiap individu yang siap 

menerima teknologi informasi wajib pajak maka individu tersebut memutuskan 

akan menggunakan secara berkelanjutan.Penilitian yang di lakukan oleh 

Desmanyanti (2012), bahwa persepsi kesiapan informasi wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap pengguna e-filling. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H4: Kesiapan Teknologi Informasi wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap Intensitas penggunaan e-Faktur 

 


