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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti 2015 dengan judul “Analisis 

Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Gresik Utara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

e-filing dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di 

antaranya adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh 

tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak 

yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat. Program e-

filing memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akib Dan Amdayani 2015 dengan judul 

“Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)”.  Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan 

wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama 

Kendari sebelum dan sesudah penerapan sistem e-filing melalui website DJP yang 

disebabkan karena belum efektifnya penerapan system e-filing tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tumuli,Sondakh,dan Wokas 2015 dengan 

judul “Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Manado).Hasil penelitian tersebut menunjukan Kepatuhan wajib pajak yaitu 

ketepatan waktu melapor pajak menggunakan e-SPT dan e-Filing di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

dari tahun 2013 sampai 2015, dan Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah 

penerapan e-Filing dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya e-SPT dan e-

Filing tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu jumlah wajib pajak yang melapor SPT 

tahunan dengan tepat waktu, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini 

membuktikan bahwa penerapan e-SPT dan e-filing berhasil meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan SPT 

Tahunan. 

 Penelitian-penelitian di atas meneliti tentang fasilitas e-filing yang 

diberikan oleh DJP untuk Wajib Pajak. E-filing merupakan fasilitas yang memberi 

kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Kemudahan  yang diberikan DJP melalui program-program atau fasilitas-fasilitas 

yang diluncurkan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.  

 

2.2. Teori dan Kajian Pustaka 

2.2.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 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 mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Andriani (2010:4) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada 

negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi 

kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan 

sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam 

menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2011:3), Ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan(Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana  bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. Pada saat ini anggaran pendapatan dan belanja Negara 

dibiayai oleh pajak yang telat dipungut dari masyarakat. Pajak yang dipungut 
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tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

 Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi guna tercapainya tujuan. 

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011:7-8), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, 

yaitu:  

1.Official Assessment System 

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak.  

2.Self Assessment System 

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. 

 3.With Holding System 

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2.2.4.Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang Ketentuan Umum 

Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
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pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.Selain itu terdapat istilah Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non 

efektif. Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak 

efektif ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan. 

Sedangkan Wajib Pajak non efektif sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Wajib Pajak Non 

Efektif, Wajib Pajak yang dinyatakan sebagai wajib pajak non efektif jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

b.Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dan penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar 

negeri lebih dari 183hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak 

bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

d.Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum 

diterbitkan keputusan. 

e.Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan tetapi belum 

dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak 
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Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif tidak wajib 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

2.2.5.Surat Pemberitahuan (SPT)  

Dalam pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak, Wajib Pajak 

menggunakan Surat Pemberitahuan atau lebih dikenal dengan SPT sebagai sarana 

untuk melaporkan pelaporan pajaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan perpajakan.Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi 

sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan pajak yang sebenarnya.SPT memiliki jenis-jenis sesuai tujuannya.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor243/PMK.03/2014, SPT dibedakan menjadi dua, meliputi: 

a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

b) SPT Masa 

SPT memiliki batas waktu penyampaian yang diatur dalam Undang-

Undang.Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, batas waktu 

penyampaian SPT adalah: 

a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak. 

b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 
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c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 

paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan 

Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dapat dilakukan dengan 

cara,yaitu : 

a. Disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) 

b. Disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat 

c. Disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan 

bukti pengiriman surat 

d. E-filing 

e. Disampaikan melalui cara yang dianggap efektif missal drop box, mobil 

pajak 

2.2.6.Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyampaikan Surat 

Pemberitahuan(SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang. Dengan penggunaan e-filing diharapkan dapat mendorong kepatuhan 

wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Oleh karena itu makin banyak 

WP yang menyampaikan SPT Tahunan ke KPP mencerminkan adanya 

peningkatan kepatuhan WP dalam wilayah KPP tersebut. Dengan demikian 

kepatuhan WP dalam wilayah suatu KPP dapat diukur berdasarkan jumlah WP 
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yang memasukkan SPT tahunan ke KPP dibandingkan dengan jumlah WP yang 

seharusnya menyampaikan SPT Tahunan ke KPP( WP Efektif). 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh diukur 

menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ/2014 tentang 

Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh pada Tahun 

2014, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh adalah perbandingan 

antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2014 (tidak 

termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar 

wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2013. 

 

                 

                           = 
                        

                     
                      

        

              

 

Sumber: SE-08/PJ/2014 

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

PPh seluruh Wajib Pajak. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan PPh WPOP sehingga jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam 

perhitungan rasio ini adalah SPT Tahunan PPh WPOP dan jumlah Wajib Pajak 

yang digunakan adalah jumlah WPOP efektif. 
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2.2.7.E-Filing 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan terobosan baru berupa 

fasilitas penyampaian SPT menggunakan e-filing. Menurut Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan 

Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui Website Direktorat Jenderal 

Pajak (www.pajak.go.id), e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan 

secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada 

website Direktorat Jenderal Pajak . E-Filing memberikan kemudahan bagi Wajib 

Pajak dalam pembuatan dan penyampaian SPT kepada DJP secara lebih mudah, 

lebih cepat, dan lebih murah.  

Tujuan utama penerapan e-filing adalah: 

a) Menyediakan fasilitas penyampaian SPT secara elektronik kepada Wajib Pajak 

sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan di mana saja. Hal 

ini akan memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk 

mempersiapkan, memproses, dan menyampaikan SPT ke Kantor Pajak secara 

benar dan tepat waktu. 

b) Memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan 

SPT. 

c) Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga jumlah Wajib Pajak 

diharapkan akan meningkat serta penerimaan Negara dapat tercapai. 
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Saat ini, e-filing melalui website DJP melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:  

1.SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S 

Formulir 1770S digunakan oleh WPOP yang sumber penghasilannya diperoleh 

dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan 

dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contoh Wajib Pajak yang 

menggunakan formulir ini adalah karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat 

negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor 

pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya. 

 2.SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS.  

1770SS digunakan oleh WPOP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha 

dan/atau pekerjaan bebas yang diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dengan 

jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 setahun. 

Ada tiga tahapan untuk dapat melakukan e-filing, yaitu: 

a) Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang 

merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing. 

b) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing di website DJP paling lama 30 

hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN. 

c) Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP secara e-filing melalui website DJP. 

Hal ini dilakukan melalui empat langkah prosedural, yaitu: 

1) Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di website Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). 



13 
 

 

2) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan 

melalui e-mail atau SMS. 

3) Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi. 

4) Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan 

kepada WP melalui e-mail. 

Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Tahapan ketiga 

dilakukan setiap menyampaikan SPT. 

 

 

 

 

 

 


