
 

12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Technology Acceptance Model (TAM) 

           2.1.1  Definisi TAM 

           Technology Acceptance Model adalah memberikan dasar langkah dari 

dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern (internal beliefs), sikap 

(attitude) dan niat (intention). TAM dirancang untuk mencapai tujuan tersebut 

dengan cara mengidentifikasi beberapa variabel dasar yang disarankan pada 

penelitian sebelumnya yang setuju dengan faktor-faktor yang mempengaruhi secara 

cognitif dan affectif pada penerimaan komputer (computer acceptance) dan 

menggunakan TRA sebagai dasar teoritikal untuk menentukan model hubungan 

variabel penelitian. TAM memposisikan dua kepercayaan (beliefs), yaitu perceive 

usefulness dan perceieved ease of use sebagai faktor utama perilaku penerimaan 

komputer. 

           2.1.2  Perceived Usefulness 

           Perceived Usefulness adalah suatu fase dimana seseorang percaya bahwa 

pemakai suatu sistem tertentu akan dapat menambah prestasi kerja orang tersebut. 

Berdasarkan defenisi tersebut dapat diartikan bahwa kegunaan dari penggunaan 

teknologi informasi komunikasi dapat menambah kinerja, prestasi kerja siapapun 

yang menggunakannya. 

            2.1.3  Perceived Ease of Use 

Perceived Ease of Use adalah sebuah tingkatan dimana seseorang percaya 

bahwasanya penggunaan sistem tertentu, mampu mengurangi usaha seseorang 
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dalam mengerjakan sesuatu. Frekuensi penggunaan dan interaksi antara pengguna 

(user) dengan sistem juga mampu menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem 

yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, 

lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya.  

             2.1.4  Aspek Pengukuran dalam TAM 

             Dalam Technology Acceptance Model dikenal ada 5 konstruk (Davis et. al, 

1986), yaitu: 

1. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), didefinisikan 

sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi 

akan bebas dari usaha. 

2. Persepsi kegunaan (perceived usefulness), didefinisikan sebagai sejauh 

mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerjanya. 

3. Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using), didefinisikan 

sebagai evaluasi dari pemakai tentang ketertarikannya dalam menggunakan 

teknologi. 

4. Minat perilaku menggunakan teknologi (behavioral intention to use), 

didefinisikan sebagai minat (keinginan) seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu. 

5. Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology usage), diukur 

dengan jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi 

dan frekuensi penggunaan teknologi tersebut. 

 

http://www.pusattesis.com/
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            2.1.5  Technology Acceptance Model dalam e-Faktur 

Seseorang atau pengguna yang menolak atau tidak menggunakan suatu 

sistem biasanya tergantung pada suatu ketertarikan sistem tersebut. Seseorang 

yang merasa sistem tersebut akan memudahkan pekerjaan pastilah akan 

menggunakan sistem tersebut. Kemudahan dalam menggunakan sistem berarti 

bahwa sistem tersebut menarik atau tidak membingungkan, jelas dan mudah 

dimengerti. Seseorang yang beranggapan dalam menggunakan suatu sistem tidak 

memerlukan suatu usaha yang banyak dapat diartikan sebagai kegunaan sistem 

tersebut.  

Persepsi kemudahan e-Faktur dalam penelitian ini adalah pandangan atau 

anggapan pengguna atau wajib pajak mengenai aplikasi yang dibuat oleh 

pemerintah tidak membingungkan, jelas dan mudah di mengerti oleh wajib pajak 

dalam membuat laporan pajak. PKP akan merasa aplikasi e-Faktur tersebut 

memudahkan pekerjaan mereka karena dapat dibuat di rumah, di tempat kerja dan 

di mana saja tanpa harus mengambil formulir terlebih dahulu di kantor pajak.  

Berikut ini merupakan pembagian dimensi persepsi kemudahaan 

penggunaan menurut Venjatesh dan Devis (2000) dalam Irmadhani (2012), 

sebagai berikut:  

a. Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti.  

b. Tidak perlu menggunakan banyak usaha untuk berinteraksi dengan 

sistem tersebut  

c. Sistem mudah digunakan.  
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d. Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin 

individu kerjakan.  

Penelitian ini menggunakan ke empat dimensi di atas dalam membuat 

butir-butir pertanyaan yang akan digunakan dalam kuesioner. Maksud dari 

persepsi kemudahan penggunaan e-Faktur berarti pengguna atau wajib pajak 

beranggapan dalam pembuatan laporan pajak mudah untuk dipahami, sehingga e-

Faktur tersebut akan digunakan oleh para wajib pajak.   

2.1.6  Subjective Norm Technology Acceptance Model 

Norma subyektif (Subjective Norm) adalah persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Berikut 

tabel norma subjektif : 

                        Tabel 2.1 Tabel Norma Subjektif 

Sikap terhadap perilaku (Attitude 

toward the Behavior) 

Norma subyektif (Subjective 

Norm) 

1. Evaluasi positif atau negatif 

individual untuk melakukan 

perilaku tertentu. 

2. Faktor pribadi . 

3. Pertimbangan sikap. 

1. Tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak 

melakukan perilaku. 

2. Pengaruh sosial. 

3. Pertimbangan normatif. 

 

2.2 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory of Reasoned Action  (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin 

Fishbein dan Ajzen dalam Jogiyanto (2007). Teori ini menghubungkan antara 

keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). 
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Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa 

yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang 

tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-

alasan yang sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep 

penting dalam teori ini adalah fokus perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan 

sesuatu yang dianggap penting. Kehendak (intetion) ditentukan oleh sikap dan 

norma subyektif (Jogiyanto : 2007).  

Ajzen (1991) yang mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat 

suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya 

terbatas hanya pada tiga hal; Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap 

umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi 

tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma objektif (subjective norms) yaitu 

keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Ketiga, 

sikap terhadap suatu perilaku bersama norma- norma subjektif membentuk suatu 

intensi atau niat berperilaku tertentu. Teori ini mencakup keyakinan tentang 

kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut, keyakinan tentang norma 

yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, serta keyakinan 

tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan 

kesadaran akan kekuatan faktor tersebut.  

Dari hubungan keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan 

perilaku (behavior) dapat dihubungkan dengan variabel Computer Self Efficacy 

sehingga menjadi kaitan yang erat pada manusia untuk melakukan sesuatu. Dengan 

alasan keyakinan, seorang individu mau menggunakan teknologi tersebut karna ia 
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yakin akan kemampuannya menggunakan/mengolah komputer. Dengan alasan 

sikap, seorang individu akan memilih menggunakan teknologi karna ia merasa 

mampu menggunakannya sehingga ia mengambil keputusan untuk melaporkan 

Faktur Pajak dengan e-Faktur. Dengan alasan kehendak, seseorang akan memilih 

e-Faktur disebabkan memiliki kemampuan mengolah dan menggunakan komputer 

sehingga ia menggunakan e-Faktur atas kemauannya sendiri. Dan dengan prilaku, 

seseorang akan menggunakan e-Faktur karna sudah merasa nyaman 

menggunakannya sehingga akan menjadi rutinitas dalam melaporkan faktur pajak 

tiap tahunnya dengan e-Faktur tersebut. Dari semua penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Computer Self Efficacy (kemampuan olah komputer) atau 

kekmampuan berkomputer menjadi salah satu variabel penting dalam menunjang 

seseorang menggunakan e-Faktur. Karena kemampuan berkomputer adalah dasar 

dalam menggunakan e-Faktur.    

Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa Intensi atau niat merupakan fungsi 

dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek 

personal) dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau 

untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif. Secara 

singkat, praktik atau perilaku menurut Theory of Reasoned Action (TRA) 

dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. 

Sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan yang telah lalu. 

Norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta 

motivasi untuk menaati pendapat tersebut. Secara lebih sederhana, teori ini 

mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia 
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memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia 

melakukannya. 

2.3 Computer Self Efficacy (CSE) 

 Pengertian dari Self Efficacy sendiri menurut Wilhite (1990) adalah keadaan 

di mana seseorang yakin dan percaya bahwa dia dapat mengontrol hasil dari usaha 

yang telah dilakukanya. Menurut Banduran (1982) dalam Davis (1989: 321) dalam 

Reipita Sari (2013) Self Efficacy adalah sebagai kepercayaan diri seseorang atas 

kemampuan untuk menampilkan perilaku tertentu. Disimpulkan Self Efficacy 

adalah keyakinan seseorang atas kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan 

suatu usaha dan dapat mengontrol hasil dari tindakan yang dilakukannya.  

 Menurut Indriantoro (2000:1) mendefinisikan keahlian berkomputer 

seseorang adalah kemampuan dalam menggunakan aplikasi komputer, sistem 

operasi, penanganan file dan perangkat keras, penyimpanan data dan penggunaan 

tombol keyboard. Adamson dan Shine (2003) dalam Reipita Sari (2013) 

mendefinisikan self Efficacy adalah kepercayaan individu tentang kemampuan 

untuk melaksanakan tugas secara spesifik, memberikan derajat mengenai usaha 

yang dilakukan, dan kegigihan dalam menghadapi situasi yang menantang. 

Menurut Sri Mahasari dan Yuliani Mulyadi (2007) mendefinisikan Computer Self 

Efficacy sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan komputer.   

          Computer Self Efficacy dapat disimpulkan adalah keyakinan akan 

kemampuan seseorang dalam menggunakan aplikasi komputer, sistem operasi, 

penanganan file dan perangkat keras, penyimpanan data dan penggunaan tombol 

keyboard untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Compeau dan Higgins 
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(1995) dalam Irmadhani (2012) menjelaskan terdapat tiga Dimensi Computer Self 

Efficacy, yaitu:  

(1) Magnitude  

           Magnitude ini merupakan tingkatan level kemampuan seseorang dalam 

berkomputer, di mana seseorang yang memiliki level magnitude Computer Self 

Efficacy yang tinggi diharapkan akan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang lebih 

spesifik yang berkaitan dengan komputer dan tidak atau kecil kemungkinan 

membutuhkan bantuan dari orang lain, dibandingkan seseorang yang level 

magnitude Computer Self Efficacy rendah. 

(2) Strength 

            Strength mengacu pada tingkatan level keyakinan seseorang dalam 

kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan komputer 

dengan baik. General ability mengacu level keahlian seseorang dalam hardware 

dan software. 

(3) General Ability 

          Seseorang yang memiliki level general ability yang tinggi dianggap mampu 

menggunakan perangkat software dan suatu sistem komputer yang berbeda-beda, 

dibandingkan seseorang yang memiliki level general ability rendah.  

           Maka dapat disimpulkan jika seseorang yang memiliki keyakinan akan 

kemampuan atau level Computer Self Efficacy yang tinggi akan mampu 

menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan komputer dengan baik bahkan 

tanpa atau sedikit bantuan dari orang lain.  
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           Variebel ini didukung oleh Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned 

Action) yang berasumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan 

mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. 

            Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga dimensi yang 

disebutkan di atas sebagai dasar untuk membuat butir-butir pertanyaan yang akan 

dicantumkan dalam kuesioner penelitian. 

2.4       Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

            2.4.1  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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 2.4.2  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 terdiri atas: 

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). 

  2.4.3  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 oleh 

Pengusaha. 

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. 
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6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP. 

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP. 

8. Ekspor JKP oleh PKP. 

  2.4.4  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). 

 2.4.5 Jurnal Penjualan Barang Kena Pajak (PPN) 

Contoh : PT.A (PKP) beli barang (BKP) kepada PT.B (PKP) sebesar 

Rp.100.000.000, dibayar tunai. 

Jurnal PT. A : 

Pembelian  100.000.000 

PPN Masukan    10.000.000 

  Kas    110.000.000 
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Jurnal PT. B : 

 Kas   110.000.000 

  PPN Keluaran     10.000.000 

  Penjualan   100.000.000 

2.5  Golongan Aset Tetap Menurut Perpajakan 

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi 

merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud terbagi menjadi 

dua golongan yaitu : 

1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan. Terdiri dari empat kelompok, 

yaitu : 

a. Kelompok I : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 4 tahun. Contoh : mesih tik, mesin 

fotokopi, komputer, printer, televisi, sepedamotor, telepon. 

b. Kelompok II : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 8 tahun. Contoh : kursi, lemari, AC, Bus.  

c. Kelompok III : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 16 tahun. 

d. Kelompok IV : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 20 tahun. 

2. Harta berwujud yang berupa bangunan. Dibagi menjadi dua yaitu : 

 a. Permanen : Masa manfaatnya 20 tahun. 

b. Tidak permanen : Bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari 

bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-

pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. 
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2.2 Tabel Tarif Penyusutan 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Depresiasi 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan 

Kelompok I 4 tahun 25% 50% 

Kelompok II 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok III 16 tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok IV 20 tahun 5% 10% 

II. Bangunan 

Permanen 20 tahun 5%  

Tidak Permanen 10 tahun 10%  

 

Contoh : 

PT Agri Jaya pada bulan Juni 2009 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai 

masa manfaat 4 tahun seharga sebesar Rp 1.000.000. Penghitungan penyusutan atas 

harta tersebut adalah sebagai berikut: 

Alternatif I: Metode Garis Lurus: 

Penyusutan tahun 2009: 6/12 x 25%  Rp 1.000.000 = Rp 125.000 

Penyusutan tahun 2010: 25% x Rp 1.000.000 = Rp 250.000 

Penyusutan tahun 2011: 25% x Rp 1.000.000 = Rp 250.000 

Penyusutan tahun 2012: 25% x Rp 1.000.000 = Rp 250.000 

Penyusutan tahun 2013: Sisanya disusutkan sekaligus = Rp 125.000 
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Alternatif II: Metode Saldo Menurun: 

Penyusutan tahun 2009: 6/12 x 50%  Rp 1.000.000 = Rp 250.000 

Penyusutan tahun 2010: 50% x (Rp 1.000.000 – Rp 250.000) = 50% x Rp 750.000 

= Rp 375.000 

Penyusutan tahun 2011: 50% x (Rp 750.000 – Rp 375.000) = 50% x Rp 375.000 

= Rp 187.500 

Penyusutan tahun 2012: 50% x (Rp 375.000 – Rp 187.500) = 50% x Rp 187.500 

= Rp 93.750 

Penyusutan tahun 2013: Sisanya disusutkan sekaligus = Rp 93.750 

2.6  Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

           Menurut Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

nilai dan Pajak Pejualan atas Barang mewah adalah sebagai berikut :  

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor 

jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.  

“Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-undang ini”. 
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Menurut Djoko Muljono (2008: 6) PKP mempunyai kewajiban perpaajakan 

antara lain untuk : 

a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak. 

b. Memungut PPN dan PPn BM  yang terutang. 

c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak 

Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang terutang; dan 

d. Melaporkan penghitungan pajak. 

2.7   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. 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. 
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Pengusaha kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barng 

kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. 

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat 

berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. 

Penyerahan barang kena adalah setiap penyerahan barang kena pajak yang dikenai 

pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 2009. Jasa adalah setiap kegiatan 

pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, 

termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau 

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan. Penyerahan jasa kena 

pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.   

Jenis Faktur Pajak menurut Djuanda (2002:74) berdasarkan UU PPN Tahun 2000 

adalah sebagai berikut : 

1) Faktur Pajak Standar 

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang dibuat sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN 2000 

yaitu dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang 

penyerahan jasa kena pajak. 

2) Faktur Pajak Gabungan 

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak standar yang cara 

penggunaannya diperkenankan kepada PKP yang memuat lebih dari satu 
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transaksi dalam satu bulan takwin atas penyerahan BKP/JKP kepada 

pembeli atau penerima jasa jasa yang sama, dan harus dibuat paling lambat 

pada akhir bulan berikunya stelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP. 

3) Fakur Pajak Sederhana 

Fakur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya 

dengan Faktur Pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang 

melakukanpenyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada 

konsumen akhir, atau kepada pembeli atau penerima jasa yang tidak 

diketahui identisasnya secara lengkap 

4) Faktur Pajak Fiktif 

Surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-29/PJ.53/2003 yang 

dimaksud dengan Faktur Pajak fiktif adalah Faktur Pajak yang diterbitkan 

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

dan Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) 

Undang-Undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada 

penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada 

pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak. 

2.8       e- Faktur 

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

melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

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

e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil 
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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 

2.9  Pengertian Pajak 

Menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut : 

a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan Undang-

Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
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(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 public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public investement (Sari; 2013: 33). 

b. 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.  

2.10   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 pada pengertian pajak dari berbagai defenisi maka 

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

yaitu: 

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. 
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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). 

2.11      Tujuan Pengenaan Pajak 

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya tujuan pengenaan pajak, 

yaitu: 

1. Teori Asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk 

melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya 

maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut 

diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan 

adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai 

pembayaran premi kepada negara.  

2. Teori Kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah 

adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk 

kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 

kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus 

dibayarkan.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Premi
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2.12      Pajak Menurut Islam 

             Di dalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, 

berdasarkan pada ayat Al-Qur’an Surat At-Taubah : 29, yang berbunyi: 

 

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 Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama 

yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka 

dalam keadaan tunduk”. 

   Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-

laki dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan 

dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan 

kondisi keuangannya masing masyarakat yang mana sesuai dengan kemampuan 

mereka dalam membayarnya. 
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2.13    Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1 Eni Nur 

Lestariningsih, 

2016 

Analisis Persepsi PKP 

Terhadap Penggunaan e-

Faktur Sebagai Sarana 

Pelaporan Faktur Pajak 

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 

2 Izhal Rio Chandra, 

2015 

Pengaruh Kemudahan 

Penggunaan, 

Kepercayaan, Dan 

Computer Self Efficacy 

Terhadap Minat 

Penggunaan e-Spt Dalam 

Pelaporan Pajak 

Terdapat Pengaruh Positif Dan 

Signifikan Kebermanfaatan, 

Kemudahan Penggunaan, 

Kepercayaan, Computer Self 

Efficacy 

Terhadap Minat Penggunaan 

 e-SPT Karyawan Dan Dosen 

FE UNY 

3 Azzilizza Febri 

Ratsidyaningtyas, 

Kartika, Andriana, 

2016 

Analisis Penerimaan e-

Faktur Melalui Pendekatan 

Technology Acceptance 

Model 

pada Pengusaha Kena Pajak 

disimpulkan 

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 kegunaan 

eFaktur. 

4 I Nyoman Putra 

Yasa, 2016 

Penerapan e-Faktur Dan 

Persepsi Pengusaha Kena 

Pajak. 

Secara kebermanfaatan PKP 

setuju 

bahwa ada manfaat yang 

dirasakan 

dari penerapan e-Faktur 

sehingga mampu meningkatkan 

kinerja 

mereka. 
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Secara Kemudahan Penggunaan, 

PKP menganggap e-Faktur 

mudah 

untuk dipahami dan digunakan. 

5 Firda Ayu 

Rizqiah, Endang 

Siti Astuti, 

Fransisca 

Yaningwati 2016 

Implementasi Elektronik 

Nomor Faktur (e-Nofa) 

Pajak Dalam Upaya 

Meningkatkan Pelaporan 

Wajib Pajak 

Implementasi Elektronik Nomor 

Faktur (e-Nofa) Pajak 

berpengaruh signifikan dalam 

Upaya 

Meningkatkan Pelaporan Wajib 

Pajak 

6 Selfi Ayu Permata 

Sari 2015 

Penerapan e-Faktur Sebagai 

Perbaikan Sistem 

Administrasi PPN 

Penerapan e-Faktur berpengaruh 

signifikan terhadap perbaikan 

sistem 

administrasi PPN 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penlitian yang diakukan oleh 

Lestariningsih (2016) yaitu perbedaan lokasi dan variabel penelitian. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lestariningsih (2016) dilakukan di kota Sleman sedangkan 

penelitian yang saya dilakukan ini berada di wilayah kota Pekanbaru tepatnya pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Sedangkan perbedaan 

variabel penelitian Lestariningsih dan saya terletak pada jumlah variabel, 

Lestariningsih menggunakan dua variabel yaitu kegunaan dan kemudahan, 

sedangkan dalam penelitian saya menggunakan tiga variabel yaitu kegunaan, 

kemudahan dan mengambil satu variabel dari Izhal Rio Chandra (2015) yaitu 

variabel Computer Self Efficacy sebagai variabel ketiga dalam penelitian ini. 

Penulis mengambil variabel Computer Self Efficacy dikarenakan pada penelitian 

Lestariningsih tidak didapati variabel ini. 

 

 



35 
 

 

2.14     Kerangka Berpikir 

Didasari oleh uraian-uraian diatas maka kerangka berfikir yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

               Variabel Independen (x)              Variabel Dependen (y) 

 

 

 

 

 

 

2.15   Hipotesis 

Hipotesis penelitian (Research hypothetical) adalah pernyataan atau 

tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah 

(belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris (Erwan Agus Purwanto 

2007:137) 

2.15.1 Hubungan Kegunaan e-Faktur sebagai Sarana Pelaporan 

Faktur Pajak 

e-Faktur sangat membantu bagi Pengusaha Kena Pajak dalam 

menyelesaikan urusan pelaporan Faktur Pajak karena e-Faktur memberikan guna 

yang cukup baik, berupa kecepatan dan efisiensi. Hal ini menjadi pertimbangan 

dalam menggunakan aplikasi e-Faktur. Teknologi sudah bukan benjadi hal yang 

baru bagi Pengusaha Kena Pajak. Telah banyak PKP yang meggunakan teknologi 

dan merasakan efek yang secara langsung bisa mempercepat segala urusan 

Keputusan terhadap 

penggunaan  

e-Faktur (Y) 

 

Kegunaan (X1) 

 

Kemudahan (X2) 

 

Computer Self Efficacy (X3) 
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perpajakan (Lestariningsih : 2016). Ini didukung Oleh Teori TAM yang 

menyimpulkan bahwa kegunaan membuat individu merasa yakin akan 

menggunakan sistem informasi tersebut karna dirasakan akan memberi manfaat 

yang bisa mempercepat, dan lebih paperless sehingga tidak merepotkan user 

tersebut.  

Menurut Technology Acceptance Model (TAM), kegunaan mempengaruhi 

sikap (Attitude) individu terhadap penggunaan teknologi informasi, yang 

selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan 

teknologi informasi (Behavior). Penilitian terdahulu oleh Lestariningsih (2016), 

bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap Pelaporan Faktur Pajak 

menggunakan e-Faktur di kota Sleman. Dan penelitian ini didukung oleh penelitian 

Hermana  (2006) yang menyatakan bahwa TAM adalah model yang valid, kuat 

berkuasa dan memiliki peranan penting dalam menentukan sikap pengguna untuk 

memilih. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H1: Apakah Persepsi Kegunaan berpengaruh positif terhadap pelaporan 

Faktur Pajak menggunakan e-Faktur. 

2.15.2 Hubungan Kemudahan e-Faktur sebagai Sarana Pelaporan 

Faktur Pajak 

Kemudahan merupakan alasan kedua Pengusaha Kena Pajak memilih e-

Faktur sebagai Sarana Pelaporan Faktur Pajaknya karena e-Faktur mudah diakses 

dan aplikasi yang mudah dipahami, serta praktis untuk membuat nomor Faktur 

Tanpa harus pergi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat (Lestariningsih : 
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2016). Kemudahan memperkuat niat individu dalam menilai pilihan mereka 

menggunakan e-Faktur, kemudahan yang dirasakan langsung berupa cara praktis 

dan instan bisa dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Hal ini didukung oleh 

teori Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa Kemudahan 

merupakan salah satu faktor penting dalam terciptanya pilihan individu, Jika suatu 

Teknologi Informasi tidak memberi kemudahan maka individu tersebut tidak akan 

tertarik dalam memakainya.  

Kemudahan merupakan suatu nilai positif karna mempermudah pekerjaan, 

bukan menjadi beban bagi para Wajib Pajak. Menurut  teori Technology 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) menurut Ajzen. Penilitian terdahulu oleh Listianingsih (2016), bahwa 

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan Faktur Pajak menggunakan 

e-Faktur.  

Penelitian ini juga didukung oleh Yusman (2013) yang menyatakan bahwa 

kemudahan Teknologi Informasi sangat berpengaruh positif terhadap niat pengguna 

teknologi tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H2: Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap terhadap 

pelaporan Faktur Pajak menggunakan e-Faktur. 
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2.15.3 Hubungan Computer Self Efficacy sebagai Sarana Pelaporan 

Faktur Pajak 

Computer Self Efficacy adalah keyakinan akan kemampuan seorang 

pengguna atau wajib pajak dalam menggunakan komputer tanpa bantuan atau 

sedikit bantuan dari orang lain. Dengan keyakinan akan kemampuan olah komputer 

individu akan lebih percaya diri dalam memilih Teknologi Informasi e-Faktur 

sebagai sarana Pelaporan Faktur Pajak karena ia bisa menguasai dan mudah 

memahami aplikasi e-Faktur tersebut dan ia merasa bisa menjalankan, 

mengoperasikan sedetail mungkin tanpa bantuan orang lain, bahan ia bisa 

mengajarkan kepada orang lain dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (Chandra : 

2015). Ini menjadi nilai positif tersendiri dalam diri Pengusaha Kena Pajak karena 

segala urusan mengenai Penomoran Faktur bisa diatasi sendiri dengan mandiri. 

User akan terbiasa dan menjadi sebuah pengalaman yang baik sehingga timbul 

kebiasaan. 

Hipotesis ini didukung oleh Theory of Reasoned Action yang menyatakan 

bahwa manusia berprilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala 

informasi yang tersedia. Seseorang yang memiliki kayakinan akan kemampuan 

berkomputer dianggap mampu menggunakan e-Faktur. Wajib Pajak yang tingkat 

Computer Self Efficacy tinggi, akan berminat dalam menggunakan aplikasi e-

Faktur. Sebaliknya ketika pengguna atau wajib pajak yang tingkat Computer Self 

Efficacy rendah, maka akan menjadi tidak yakin sehingga kurangnya minat 

menggunakan aplikasi e-Faktur dalam pelaporan Faktur Pajaknya (Chandra : 2015). 

Teori ini dibuktikan oleh penelitian Chandra (2015) menyatakan bahwa Computer 
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Self Efficacy mempengaruhi Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan sistem 

Informasi dalam Pelaporan Faktur Pajaknya. Penelitian ini diperkuat oleh Havelka 

(2003) yang memberikan asumsi bahwa CSE merupakan salah satu prediktor untuk 

mau mempelajari dan menggunakan sistem komputer. Berdasarkan uraian diatas, 

maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H3: Apakah Persepsi Computer of Efficacy berpengaruh positif 

terhadapterhadap pelaporan Faktur Pajak menggunakan e-Faktur. 


