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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perpajakan di Indonesia 

Definisi pajak yang diungkapkan oleh Prof. Rahmat Somitro dalam 

Mardiasmo (2009: 1) yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana 

telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat'' 

Menurut Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo berharap dalam lima 

tahun kedepan, kondisi perpajakan di Indonesia bisa seperti Negara Maju. 

Kemajuan ini, terlihat dari proporsi besarnya Wajib Pajak orang pribadi lebih 

besar dibandingkan Wajib Pajak Badan. Upaya perbaikan sisi sumber 

penerimaan ini dilakukan agar penerimaan perpajakan di tahun-tahun 

mendatang bias stabil. (VIVAnews, Januari 2010). 
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Akan tetapi selain dari sumber penerimaan, Dirjen Pajak juga harus 

memperhatikan dalam hal kualitas pelayanan yang baik dan update Undang-

Undang perpajakan yang terbaru diberikan KPP kepada Wajib Pajak sehingga 

menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar, menghitung, dan 

melaporkan pajaknya sehingga penerimaan Negara akan lebih baik lagi. 

Menurut Indra Pahala, Tresno, dan Selvy Ayu Rizky (2011) ada lima 

faktor yang mempengaruhi peningkatan kondisi perpajakan di Indonesia, 

diantaranya: 

1.      Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran perpajakan adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan 

WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian 

WP terhadap fungsi dan kesungguhan WP membayar pajak. Kesadaran dan 

pengetahuan ini perlu dipahami oleh WP. Kesadaran masyarakat sebagai WP 

yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. 

Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi WP pada akhirnya motivasi WP 

akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP untuk membayar pajak. 

2.      Sikap Rasional 

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya 

memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak 

terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko 

yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. 

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan 

kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut tidak patuh dalam 

memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin 
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menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, 

sanksi administrasi yang relative ringan dan fiskus yang samping diajak 

kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan resiko berat, 

maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan 

kepatuhan WP berkurang. 

3. Lingkungan Wajib Pajak Berada 

Lingkungan WP terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan 

perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang terhubung dan informasi tentang 

Wajib Pajak. Termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan 

dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan 

biaya yang sesuai. 

Apabila lingkungan tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk 

tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: Lingkungan bisnis WP 

berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku. Prosedur yang 

berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak; para 

pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan 

perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. 

4. Hukum Pajak 

Hukum pajak (Hukum Fiskal) adalah keseluruhan dari peraturan-

peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan 

seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas 

Negara. Hukum pajak merupakan bagian dari hokum public yang mengatur 

hubungan hokum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hokum) 

yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak memuat pula 
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unsur-unsur hukum tata Negara dan hukum pidana (Siti Resmi, Perpajakan 

Indonesia:2008). 

Pemungutan pajak berdasar Undang-Undang dengan peraturan 

pelaksanaan meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan perpajakan di 

Indonesia menurut Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo dalam lima tahun 

kedepan dapat lebih bisa maju. 

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan  

Administrasi perpajakan menurut Indra Pahala, Tresno, Selvy Ayu 

Rizky dalam Devano dan Kurnia (2011:72) yaitu: “Administrasi perpajakan 

(tax administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan 

pajak”. Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 

program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan 

yang disebut modernisasi. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, 

didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan 

berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip 

Good Corporate Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, 

independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung Visi Direktorat 

Jenderal Pajak yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang 

Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang 

dipercaya dan dibanggakan oleh Masyarakat. 

Dalam sistim baru ini dimana organisasi dirancang berdasarkan 

fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima karena adanya Staf 
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Pendukung Pelayanan khusus atau Account Representatwe (AR) yang dipilih, 

dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai 

kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan 

mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah 

dan terukur. 

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa 

konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur 

organisasi maupun paradigma pelayanan kepada wajib pajak. Struktur 

organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (span of control) lebih 

singkat dimana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama 

ini pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan 

dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Administrasi 

perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan 

pemungutan pajak”. 

2.13 Penerapan Sistem e-Filling  

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime 

melalui-website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia 

Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).  

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 

2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dalam Pasal 

1 dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan 

secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application 

Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”  

http://www.pajak.go.id/
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E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal 

Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Pandiangan (2007: 

38) mendefinisikan sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan real time. 

Wajib Pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum dapat menyampaikan SPT 

atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara e-Filing. Untuk 

memperoleh e-FIN, bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-

Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan 

permohonan e-FIN  ke KPP terdekat, sedangkan bagi  bagi Wajib Pajak yang 

akan menyampaikan SPT secara e-Filing melalui ASP harus mengajukan 

permohonan e-FIN ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 

Penggunaan e-filing merupakan cara paling mudah dan cepat untuk 

mengirimkan SPT Pajak langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 

wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus 

mengantri untuk melaporkan SPT Pajaknya. Dengan manfaat ini secara tidak 

langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Menurut Indra Pahala, 

Tresno, dan Selvy Ayu Rizky (2011) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT 

atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) 

melalui sarana: 

1. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan 
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Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sebagaimana telah diubah dengan PER-

36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah 

seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan 

perpanjangan SPT tahunan. 

2. Situs Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS 

secara e-Filing Melalui Situs Pajak (www.pajak.go.id). Jenis surat 

pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS. 

Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT 

Tahunan menggunakan e-filling, Wajib Pajak dapat: 

1. mengunjungi website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dan 

klik pada icon e-Filing atau langsung mengunjungi alamat 

efiling.pajak.go.id; atau  

2. mengunjungi halaman penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk 

oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 

a. http://www.pajakku.com 

b. http://www.laporpajak.com 

c. http://www.spt.co.id 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan sistem e-

filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

dilakukan melalui sistem online dan real time. 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
http://www.pajakku.com/
http://www.laporpajak.com/
http://www.spt.co.id/
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2.1.4  Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta 

melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban 

perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment, 

dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban 

perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan 

melaporkan pajaknya tersebut. . Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh 

Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

235/KMK.03/2003 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000, wajib 

pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut:  

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis 

pajak dalam dua tahun terakhir.  

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.  

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.  

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat 

Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak . Wajib Pajak Patuh 

adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai 
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Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan 

pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. 

Dalam system e-filling ini aspek kepatuhan wajib pajak juga dapat 

dilihat dari tersedianya username dan password bagi wajib pajak yang telah 

mendaftarkan diri untuk dapat melakukan Surat Pemberitahuan (SPT) secara 

online. Digital certificate juga dapat digunakan sebagai proteksi dan Surat 

Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya 

dapat dibaca oleh system tertentu. 

2.1.5  Perilaku Wajib Pajak  

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang 

ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku 

(Miladia, 2010: 10). 

 Perilaku wajib pajak dengan estimasi satu faktor meliputi dimensi: 

a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah 

b. Bermanfaat  

c. Menambah produktifitas 

d. Mempertinggi efektifitas  

e. Mengembangkan kinerja pekerjaan 

Dalam konteks e-filling di penelitian ini, perilaku wajib pajak ini 

diartikan sebagai seberapa besar manfaat system e-filling bagi wajib pajak 

dalam proses pelaporan SPT. Oleh karena itu besarnya manfaat yang diperoleh 

mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menggunakan system tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan estimasi satu factor dengan sedikit 

modifikasi menghilangkan satu indicator yang tidak cocok dengan persepsi 

kebermanfaatan e-filling yaitu menjadikan pekerjaan lebih mudah, hal ini 
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dikarenakan sasaran penelitian ini aadalah wajib pajak bukan pegawai pajak. 

Sehingga pada penelitian ini indicator yang digunakan meliputi (1) 

mengambangkan kinerja, (2) manfaat system, (3) menambah produktifitas dan 

(4) mempertinggi efektifitas. 

2.1.6  Biaya Kepatuhan  

Simon dalam studi Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa (2004), 

compliance cost adalah “the costs to the private sector of complying with the 

requirement of a tax”. Berdasarkan definisi tersebut compliance cost hanya 

meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak diduga dimoderasi oleh 

variabel tertentu. (Alabede et al., 2011: 128). Dengan teknologi informasi dan 

software komputer, automatisasi dapat mengurangi biaya (Bohme dan 

Grossklags, 2011: 3). Kirchler (dalam Alabede, 2011: 128) menyatakan bahwa 

ketika wajib pajak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, terdapat risiko 

lebih tinggi yang akan membawa kepada ketidakpatuhan wajib pajak. Biaya 

yang dikeluarkan wajib pajak dapat memoderasi kepatuhan wajib pajak 

terhadap peraturan (Alabede et al., 2011: 45). Kepatuhan Wajib Pajak (tax 

compliance) menurut  Norman D. Nowak memiliki pengertian yaitu: “Suatu 

iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin 

dalam situasi di mana: (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami 

semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2)  Mengisi 

formulir pajak dengan lengkap dan jelas , (3)  Menghitung jumlah pajak yang 

terutang dengan benar , dan (4)  Membayar pajak yang terutang tepat pada 

waktunya.”  Sedang menurut Erard dan Feinstein  pengertian kepatuhan wajib 
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pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran 

dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan 

terhadap pelayanan pemerintah. Menurut  Safri  Nurmanto  bahwa kepatuhan 

perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan biaya kepatuhan 

hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.1.7  Pajak Menurut Pandangan Islam 

 Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-„Usyur), 

kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non 

muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka 

ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari 

zaman sahabat, tabi‟in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam 

menyikapinya.  Alasan keharusan muslim menunaikan kewajiban pajak 

yang ditetapkan oleh negara, disamping menunaikan zakat, juga menolong 

sesama umat muslim dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi.  

Menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada 

kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di 

antara dalil-dalil syar‟i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana 

berikut:  Firman  Allah Ta‟la: 

 بِاْنبَاِطمَِ بَْيىَُكمَْ أَْمَىانَُكمَْ تَأُْكهُىا لََ آَمىُىا انَِّذيهََ أَيُّهَا يَا
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil….”. (QS. An-

Nisa’: 29). 

Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika 

memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan 

kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para 

ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum 

muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, 

Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam 

al-I‟tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan 

selainnya. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau 

berkata: ”Sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai oleh) 

Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi‟ah ; kendati demikian, hadits ini shahih 

karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi‟ah adalah Qutaibah bin Sa‟id Al-

Mishri”. 

Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti. 

َ َِمْصَزُرَوَُْيفِِع ََعهَى َأَِميًزا ََوَكاَن ََمْخهٍَّد َْبُه ََمْسهََمةُ ََعَزَض َقَاَل ََعْىهُ ُ ََّللاَّ ََرِضَي َاْنَخْيِز َأَبِْي َثَابِتٍََعْه َْبِه

ََصهَّىََّللاََُعهَْيِهََوَسهََّمَيَقُْىلَُ ِ َاْنُعُشْىَرَفَقَاَلَإِوِّْيََسِمْعُتََرُسْىَلََّللاَّ َُأَْنَيَُىنِّيَهُ َاْنَمْك ََِِرِضَيََّللاَّ ََ ِِ ََصا َإِنَّ

 فِْيَانىَّارَِ

“Dari Abu Khair Radhiyallahu „anhu beliau berkata ; “Maslamah bin 

Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan 

pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu „anhu, maka ia berkata : 

„Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka”[HR 

Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930] 
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2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis, antara lain: 

No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

     Judul Penelitian  
  Variabel         

Penelitian  
Hasil Penelitian  

1. 
Muhammad 

Saifi (2014)   

Pengaruh Layanan Drop 

Box Dan E-Filing 

Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Penyampaian 

Surat Pemberitahuan 

(Spt) Tahunan Pajak 

Penghasilan   

Variabel X : 

Tingkat 

Kepatuhan 

Penyampaian 

Surat 

Pemberitahuan 

Tahunan Pajak 

Penghasilan 

Variabel Y : 

Drop Box dan 

E-Filling 

Adanya pengaruh 

yang signifikan 

dalam variabel 

drop box dan e-

filing 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap 

kepatuhan 

penyampaian 

SPT Tahunan 

PPh. Dari hasil 

analisis secara 

parsial diketahui 

bahwa variabel e-

filing mempunyai 

kontribusi 

terhadap 

kepatuhan 

penyampaian 

SPT Tahunan 

PPh. 

2. 

Endang Novi 

Hastuty dan 

Siti Ismijati 

Jenie (2006) 

Implementasi Elektronik 

Filing Sistem (E-Filing) 

Dalam Praktek 

Perpajakan Di Indonesia. 

Variabel X: 

Dalam Praktek 

Perpajakan Di 

Indonesia. 

Variabel Y: 

Elektronik 

Filing Sistem 

(E-Filing) 

 

 

 

Terdapat 

pengaruh yang 

tidak signifikan 

adalah variabel 

Elektronik filing 

belum cukup 

efisien bagi wajib 

pajak sampai 

dengan 



 

 
23 

diberlakukannya 

hukum telematika 

(cyberlaw) 

karena dengan 

diberlakukannya 

hukum telematika 

(cyberlaw) yang 

mengatuh 

keabsahan 

dokumen  

3 

Sri Rahayu 

dan Ita 

Salsalina 

Lingga 

(2009) 

Pengaruh Modernisasi 

Sistem Administrasi 

Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Survei Atas Wajib Pajak 

Badan Pada KPP Pratama 

Bandung “X” 

Variabel X: 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Variabel Y: 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan dalam 

variabel 

penerapan sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern pada 

KPP Pratama 

Bandung “X” 

sebagian besar 

dalam kategori 

baik. Sistem 

administrasi 
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Prosiding 

Simposium 

Nasional 

Perpajakan 4 

perpajakan 

modern tidak 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

 

4 

Sherly 

Nursanti 

(2015) 

Pengaruh Persepsi 

Kebermanfaatan, 

Kemudahan, Kepuasan, 

Keamanan dan 

Kerahasiaan Terhadap 

Penggunaan E-Filling 

(Studi Pada Wajib Pajak 

Badan Yang Terdaftar di 

KPP Pratama Batam). 

Hasil 

Variabel X: 

Pengaruh 

Persepsi 

Kebermanfaatan, 

Kemudahan, 

Kepuasan, 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 

Variabel Y: 

Penggunaan e-

filling 

 

Terdapat 

pengaruh negatif 

dan tidak 

signifikan dalam 

variabel 

penelitian  

menjelaskan 

bahwa keamanan 

dan kerahasiaan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggunaan e-

filling.   

5 

Ditta 

Anggrainy 

(2016) 

Pengaruh Persepsi 

Kebermanfaatan, 

Kemudahan, Penggunaan, 

Keamanan, Kredibilitas, 

Dan Kualitas Informasi 

Terhadap Minat Perilaku 

Wajib Pajak Dalam 

Variabel X: 

Pengaruh 

Persepsi 

Kebermanfaatan, 

Kemudahan, 

Penggunaan, 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan dalam 

variabel Persepsi 

Kebermanfaatan, 

Kemudahan, 

Penggunaan, 
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Penggunaan E-Filling Keamanan, 

Kredibilitas, 

Dan Kualitas 

Informasi 

Variabel Y: 

Minat Perilaku 

Wajib Pajak 

Dalam 

Penggunaan E-

Filling 

 

Keamanan, 

Kredibilitas, Dan 

Kualitas 

Informasi 

berpengaruh 

signifikan  

Terhadap Minat 

Perilaku Wajib 

Pajak Dalam 

Penggunaan E-

Filling 

6 

Tresno, Indra 

Pahala, Selvy 

Ayu Rizky 

(2015) 

Pengaruh Persepsi 

Penerapan Sistem E-

Filling Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Dengan Perilaku 

Wajib Pajak Sebagai 

Variabel Intervening Dan 

Biaya Kepatuhan Sebagai 

Variabel Moderasi 

Variabel X: 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Badan Dengan 

Perilaku Wajib 

Pajak Sebagai 

Variabel 

Intervening Dan 

Biaya 

Kepatuhan 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

Variabel Y: 

Penerapan 

Sistem E-Filling 

 

Adanya pengaruh 

positif terhadap 

variabel yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

meliputi persepsi 

wajib pajak 

terhadap sistem 

e-filling, perilaku 

wajib pajak, 

biaya kepatuhan, 

dan tingkat 

kepatuhan wajib 

pajak. 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

 Penerapan e-filling sebagai suatu langkah dalam modernisasi system 

perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap 

publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang 

puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, akhirnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Penelitian terhadap kepatuhan pajak 

dapat menggunakan variabel perilaku wajib pajak dilakukan berdasarkan 

kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang 

direncanakan. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan 

wajib pajak.  

Semakin bagus persepsi penerapan sistem e-Filing akan dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan 

kepatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak harus ditekan serendah mungkin oleh 

otoritas penyelenggara negara, karena berpotensi menjadikan wajib pajak tidak 

patuh.  

Indra Tresno dalam Rahayu dan Lingga (2009) menemukan bahwa sistem 

modernisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Harinurdin (2009) menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun niat berperilaku sebagai 

variabel intervening memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak diduga dimoderasi oleh variabel 

tertentu. (Alabede , 2011: 128). Dengan teknologi informasi dan software 

komputer, automatisasi dapat mengurangi biaya (Bohme dan Grossklags, 2011: 

3). Kirchler (dalam Alabede, 2011: 128) menyatakan bahwa ketika wajib pajak 
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mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, terdapat risiko lebih tinggi yang akan 

membawa kepada ketidakpatuhan wajib pajak. Biaya yang dikeluarkan wajib 

pajak dapat memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan (Alabede , 

2011: 45) 

Lebih lanjut, kerangka dalam penelitian ini dapat ditunjukan oleh gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

2.4  Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Perilaku Wajib Pajak 

Penerapan Sistem E-Filling 

      Kepatuhan Wajib Pajak  

Biaya Kepatuhan  

2 

3 

1 

4 

5 



 

 
28 

Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya sistem e-filling ini, kepatuhan 

wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat meningkat. Kemudahan dan 

layanan yang diberikan oleh sistem ini telah dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak secara signifikan.  

Penelitian Tresno, Indra Pahala, Selvy Ayu Rizky (2015) ditemukan 

beberapa alasan, antara lain perbedaan jumlah sampel dan lokasi penelitian, 

mulai banyak masyarakat yang sudah mengetahui sistem e-filling, orang dapat 

mengakses informasi dari media internet, dan teknologi internet sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 H1 : Penerapan Sistem E-Filing Berpengaruh Positif Terhadap 

Kepatuhan  Wajib Pajak 

 

 

2.4.2 Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap perilaku wajib pajak  

Adanya sistem e-filling ini mampu merubah perilaku wajib pajak 

karena menawarkan teknologi baru dalam pelaporan sistem e-filling. Dengan 

adanya penerapan sistem ini, maka wajib pajak tidak perlu datang ke KPP 

untuk mengambil formulir pelaporan. Hal ini dapat memudahkan wajib pajak 

yang akan melaporan SPT tahunan-nya.  

Penelitian Gita Govinda Kirani (2010) mendapatkan temuan bahwa 

penerimaan perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap e-filling. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh 

beberapa alasan antara lain akses dari sistem yang cepat, handal, mudah 

digunakan dan aman melindungi data pengguna, sehingga wajib pajak 

mempunyai niat untuk berperilaku dengan menggunakan sistem tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H2 : Penerapan System E-Filling Berpengaruh Positif Terhadap 

Perilaku Wajib Pajak. 

 

2.4.3 Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Perubahan perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Perilaku wajib pajak yang 

semakin efisien dalam pelaporan SPT akan mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak.  

Penelitian Erwin Harinurdin (2009) menemukan bahwa pengaruh 

perilaku waijb pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan 

hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh 

beberapa alasan, antara lain perilaku wajib pajak yang lebih efisien dalam 

pelaporan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan 

tersebut diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Perilaku Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

2.4.4 Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib 

pajak melalui Perilaku Wajib pajak 

Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antara 

variabel persepsi terhadap sistem e-filling (Y) dan kepatuhan wajib pajak 

(X1) terhadap perilaku wajib pajak (X2). 
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Penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perilaku wajib pajak tidak 

dapat membuat hubungan antara sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib 

pajak menjadi hubungan tidak langsung. Wajib pajak terhadap adanya sistem 

e-filling berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak 

terbukti mempunyai hubungan tidak langsung. Berdasarkan penjelasan 

tersebut diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Penerapan Sistem E-Filling Berpengaruh Negative Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Perilaku Wajib Pajak. 

2.5.5 Biaya kepatuhan terhadap hubungan antara penerapan sistem e-

filling dan kepatuhan wajib pajak 

Pada penelitian Tresno, Indra Pahala, Selvy Ayu Rizky (2015) Biaya 

kepatuhan terbukti secara empiris pada penelitian tidak memberikan 

hubungan antara sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

dikarenakan wajib pajak merasa bahwa biaya yang mereka keluarkan dengan 

atau tanpa memakai sistem e-filling adalah sama saja. Sehingga pengaruh 

moderasi variabel biaya kepatuhan terhadap hubungan sistem e-filling dan 

kepatuhan wajb pajak menjadi tidak signifikan.  

Pada penelitian Adinur Prasetyo (2008) diketahui bahwa hubungan 

antara biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak signifikan. Akan tetapi, 

pada penelitian ini biaya kepatuhan terbukti secara empiris tidak memiliki 

hubungan sistem e-fillingdan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan 

masih rendahnya penggunaan sistem e-filling, wajib pajak memang memiliki 

pengetahuan namun tidak mau mengaplikasikan dan wajib pajak tidak 

mendapatkan insentif (potongan) bilang melaporkan SPT menggunakan 
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sistem e-filling. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Biaya Kepatuhan Berpengaruh Negatif Antara Penerapan Sistem 

E-Filling Dan Kepatuhan Wajib Pajak.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


