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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

(Tahun) 

Judul/Jurnal Objek/Variabel/Anali

sis 

Hasil 

1. Avianto et 

al., 2016) 

Analisa 

Peranan E-

filing Dalam 

Rangka 

Meningkatkan 

Kepatuhan 

Pelaporan 

Surat 

Pemberitahua

n Tahunan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

Jurnal 

Perpajakan. 

Objek: KPP Pratama 

Malang Selatan. 

Metode Penelitian: 

Menggunakan data 

sekunder dan primer, 

yakni berupa 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi.  

Pelaksanaan e-filing 

cukup berhasil dalam 

meningkatkan 

kepatuhan melalui 

meningkatnya angka 

penyampaian SPT 

Tahunan wajib pajak 

orang pribadi. 

Banyak wajib pajak 

yang lebih praktis, 

mudah, cepat dan 

efisien dengan 

menggunakan e-

filing. Selain itu 

wajib pajak 

menyadari akan 

kewajibannya 

sebagai wajib pajak. 

Namun terdapat 

beberapa    kendala 

dalam pelaksanaan 

e-filing.  

2. Sisilia 

Abdurrohm

an et.al., 

(2015) 

Implementasi 

Program E-

filing Dalam 

Upaya 

Peningkatan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Jurnal 

Administrasi 

Publik  

  

Objek:  Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Bojonegoro 

Metode Penelitian:  

Deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

Analiss data yang 

digunakan adalah 

metode interaktif.   

 

Langkah-langkah 

dalam implementasi 

e-filing pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Bojonegoro 

telah sesuai dengan 

teori pendekatan 

prosedural atau 

manajerial dalam 

proses implementasi. 

Namun implementasi 

e-filing belum 

berperan secara 

optimal dalam 
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peningkatan 

kepatuhan pajak. 

3. Nur (2010) Analisis 

Penerapan 

Sistem 

Pelaporan 

Pajak Dengan 

Aplikasi E-

filing Secara 

Online. 

 

Objek: Direktoral 

Jendral Pajak 

Metode penelitian: 

kualitatif-deskriptif 

dengan melakukan 

survey observasi 

langsung tentang 

fakta-fakta 

penerapan e-filing 

secara online pada 

instansi Direktorat 

Jenderal Pajak 

 

Aplikasi e-filing 

dalam sistem laporan 

pajak tidak membuat 

perbaikan yang 

signifikan terhadap 

pendapatan negara. 

Diperkirakan bahwa 

peningkatan 

pendapatan dari 

sektor pajak tahun 

2008 tidak hanya 

karena penerapan e-

filing 

4. Wulandari 

et.al., 

(2014) 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Pemeriksaan 

Pajak Dalam 

Rangka 

Meningkatkan 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai Pada 

KPP Pratama 

Manado.  

Objek: KPP Pratama 

Manado 

Metode Penelitian: 

analisis deskriptif 

kuantitatif. 

Metode analisis: 

Pengukuran 

efektivitas yaitu 

dengan cara 

relaisasi/target x 

100%.  

Pemeriksaan PPN 

pada tahun 2012 

tergolong tidak 

efektif sedangkan 

tahun 2013 tergolong 

kurang efektif. Oleh 

karena itu, Kepala 

KPP Pratama 

Manado perlu 

melakukan berbagai 

usaha baik secara 

internal maupun 

eksternal untuk 

meningkatkan 

efektivitas 

pemeriksaan pajak di 

wilayah kerjanya. 

5. Al-Tamimi 

(2012) 

Analisis 

Efektivitas 

Penyampaian 

SPT melalui 

Drop Box dan 

E-filing Pada 

Kanor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Mojokerto.  

Objek: KPP Pratama 

Mojokerto. 

Metode Penelitian: 

Analisis deskriptif 

Kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data 

yang digunakan yaitu 

wawancara dan 

dokumentasi. Teknik 

analisis data yang 

digunakan sebagai 

pengukuran 

efektivitas yaitu, 

rasio efektivitas, 

Tingkat efektivitas 

pada sistem 

penyampaian SPT 

Masa melalui 

dropbox dari seluruh 

hasil analisis rasio 

yang dilakukan, 

terdapat beberapa 

ketidakstabilan pada 

tingkat efektivitas. 

Hal tersebut 

dibuktikan dengan 

adanya penurunan 

yang cukup 
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Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan 

dalam meneliti penerapan dan efektivitas sistem penyampaian SPT melalui e-

filing. Sedangkan perbedaan terletak pada  yaitu terletak pada tempat serta waktu 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rasio kontribusi, dan 

rasio pertumbuhan.  

signifikan.  

Sedangkan tingkat 

efektivitas sistem 

penyampaian SPT 

Masa melalui e-

filing, dari hasil 

analisis rasio yang 

dilakukan 

menunjukkan bahwa 

sistem e-filing 

kurang efektif untuk 

dilaksanakan.  
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. E-Government 

E-Government adalah pemanfaatan teknologi aplikasi jaringan dan 

internet yang memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masayarakat, 

organisasi bisnis, dan instansi pemerintah lainnya secara digital. Dengan 

adanya e-government maka dapat meningkatkan penyampaian pelayanan 

pemerintah, dan meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintah (Laudon & 

Laudon, 2015:58) 

Menurut Ulum (2008:61) tujuan implementasi e-Government yaitu untuk 

memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik serta 

antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang 

sederhana. Sehingga menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan 

dan murah antara pemerintah dengan masyarakat. 

2. Analisis Kinerja 

Untuk menilai kinerja di sebuah organisasi dibutuhkan suatu alat analisis, 

yaitu rasio. Jika didalam perusahaan maka alat analisis yang digunakan yaitu 

analisis rasio laporan keuangan. Contohnya dalam pemerintahan sector 

public maka analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode 

sebelumnya (Halim, 2004:283). Ada beberapa rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja, antara lain: 
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a. Rasio Efektivitas 

Menurut Halim (2004:135) Efektivitas merupakan suatu gambaran 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan 

yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Sehingga untuk 

mengukur rasio efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Efektivitas =    Realisasi 

                       Target 

 

b. Rasio Kontribusi 

Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sumbangan. Apabila konsep kontribusi dikaitkan dengan pelaporan 

SPT melalui e-filing maka, kontribusi menggambarkan seberapa besar 

sistem penyampaian SPT melalui e-filing memberikan sumbangan 

terhadap pelaporan SPT Tahunan. Menurut Halim (2004:163) dasar 

penentuan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah 

yaitu membandingkan antara kontribusi pajak hotel dan restoran 

dengan pajak daerah. Apabila digunakan untuk perhitungan kontribusi 

pelaporan SPT e-filing maka dihitung membandingkan realisasi SPT 

melalui e-filing dengan realisasi SPT secara keseluruhan. Rumus 

sebagai berikut: 

X

Y
 x 100% 

X= Realisasi pelaporan SPT e-filing 

Y = Realisasi pelaporan SPT secara keseluruhan 
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c. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah dalam mempertahankan serta meningkatkan 

keberhasilan yang telah dicapai dari suatu periode hingga ke periode 

berikutnya (Halim, 2004: 291). Sehingga untuk menghitung analisis 

rasio digunakan rumus sebagai berikut: 

R=    Pn – Po       x 100% 

             Po 

Keterangan: 

Po = Data pada tahun ke-n 

Pn = Data pada tahun ke – 0 (sebelumnya) 

R = Pertumbuhan 

3. Pajak 

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 Prof. Dr. P. J. A pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara 

(dapat dipaksakan) yang mana wajib pajak dalam melakukan pembayaran 

sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang bertujuan 
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untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas Negara 

(Setyawan dan Lutfirahman, 2014:1). 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, mendefinisikan pajak 

sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Setyawan & Rahman, 2014). 

Dari pengertian beberapa ahli tersebut, disimpulkan bahwa cirri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah: 

1. Pajak dibebankan kepada rakyat untuk Negara. 

2. Dipungut oleh pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang. 

3. Tidak adanya timbal balik secara langsung. 

4. Bersifat memaksa. 

5. Pemungutan pajak dilakukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah.  

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan 

iuran yang dibayarkan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat mengikat dan memaksa melalui undang-undang yang berlaku, 

dimana hasil dari iuran tersebut  tidak dapat dirasakan secara langsung 

manfaatnya melainkan untuk membiayai pengeluran Negara yang tujuannya 

untuk memakmurkan masyarakat. 
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Menurut (Mardiasmo, 2013:1) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)   

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

a. Pajak yang tinggi dienakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasaran dunia. 

4. Sistem Pemungutan Pajak Self assessment system  

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia sempat mengalami 

reformasi. Sistem pemungutan pajak yang pertama yang diterapkan yaitu 

Official Assessment System. Pada sistem ini wajib pajak bersifat pasif, 

sedangkan aparat pajak bersifat lebih dominan. Dimana sistem ini 

memberikan wewenang pada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). Dengan diberlakukannya sistem tersebut, masyarakat belum 

sepenuhnya mengetahui secara baik dan benar terhadap kewajibannya sebagai 
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wajib pajak. Sehingga, wajib pajak sedapat mungkin menghindar supaya 

tidak terkena pajak. (Novarin,2005: 23). 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan terhadap 

sistem pemungutan perpajakan, yakni Self assessment system. Sistem ini 

merupakan kebalikan dari sistem sebelumnya. Jika sistem sebelumnya wajib 

pajak bersifat pasif, maka pada Self assessment system ini, wajib pajak 

dituntut untuk aktif. Pada Self assessment system, wajib pajak diberikan 

wewenang untuk menghitung, membayar dan dituntut aktif memahami dan 

mengerti mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan undang-undang yang 

berlaku. Sedangkan pihak aparat pajak (fiscus) hanya sebagai pengawas atas 

pelaksanaan undang-undang pajak oleh rakyat. (Setyawan & Rahman, 2014). 

5. SPT (Surat Pemberitahuan) 

Berdasarkan UU KUP Pasal Bab 1 Pasal 1 No.11 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa SPT (Surat 

Pemberitahuan) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan 

perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

Jenis surat pemberitahuan pajak berdasarkan masa pelunasan pajak, ada 2 

yaitu: 

1. Surat Pemberitahuan (SPt) Masa 

Surat pemebritahuan masa (SPT-masa) yaitu surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang 
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terhutang dalam suatu masa Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Masa 

disampaikan paling lambat tanggal 20 hari setelah berakhirnya masa 

pajak.  

2. Surat Pemberitahuan (SPt) Tahunan

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan

dan pembayaran pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak. Batas

waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir

tahun pajak.

Fungsi dari surat pemberitahuan yaitu untuk melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan pembayaran serta perhitungan jumlah pajak 

terutang, untuk melaporkan tentang: 

1. Hasil bersih kegiatan usaha  dalam masa pajak atau satu tahun pajak.

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri.

3. Penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain dalam 1

masa pajak atau 1 tahun pajak.

4. Posisi harta, kewajiban dan modal.

5. Pembayaran yang berasal dari pemungutan pajak orang pribadi atau

badan dalam masa pajak atau satu tahun pajak Setyawan & Rahman,

2014:21)

Menurut Waluyo (2011:34) terdapat berbagai cara dalam menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT), antara lain: 

1. Secara langsung,

2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
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3. Cara lain.  

Dalam menyampaikan SPT nya secara langsung, wajib pajak dapat 

menyampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak, Pojok Pajak, Drop Box, dan 

mobil pajak dengan ketentuan wajib pajak perlu mengambil formulir SPT 

yang tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak 

terdaftar dengan menunjukkan NPWP serta mengisi formulir SPT, secara 

benar, jelas dan lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk.  

SPT yang telah diisi dengan benar, maka diserahkan kembali kepada 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditetapkan, dan meminta 

bukti penerimaan SPT.  

Apabila SPT dikirim melalui PT Pos Indonesia (POSINDO) harus 

dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap 

sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan (Waluyo, 2005: 33). 

Sedangkan untuk penyampaian SPT dengan cara lain, dilakukan dengan: 

a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang 

berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis 

tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktoral Jendral Pajak) dengan 

bukti pengiriman surat; atau  

b. E-filing melalui ASP yang merupakan perusahaan penyedia jasa aplikasi 

yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak sebagai 

perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke 

Direktoral Jendral Pajak.  
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6. E-filing 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktoral Jendral Pajak untuk 

meningkatan layanan yaitu dengan menerapkan sistem modernisasi yang 

menggunakan media internet dalam hal penyampaian SPT yang berbasis 

online, yaitu e-filing.  

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-1/PJ/2014 e-

filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang 

dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktoral 

Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application 

Service Provider (ASP). Penyampaian SPT melalui e-filing akan memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak, karena wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT 

melalui KPP dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Sehingga pelaporan SPT 

lebih cepat, karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, tanpa terikat 

oleh jam yang telah ditentukan oleh Direktoral Jendral Pajak. Selain itu dengan 

menggunakan e-filing, maka akan menghemat biaya serta lebih ramah 

lingkungan, karena praktik tersebut meminimalisisr dari penggunaan kertas 

(paperless).  

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 01/PJ/2014 

yang menjelaskan mengenai tata cara pelaporan SPT melalui e-filing antara 

lain: 

1. Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberitahuan secara 

elektronik (e-filing) melalui website Direktoral Jendral Pajak 

http://www.pajak.go.id/
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(www.pajak.go.id) harus memiliki e-FIN (Elektronik Filing Identification 

Number). 

2. E-Fin diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan 

Wajib Pajak atau kuasanya, yang disampaikan secara langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak terdekat menggunakan formulir sesuai Lampiran 

Peraturan Direktur Jendral. 

3. Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN paling lama 1 (satu) 

hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.  

4. Wajib Pajak yang telah menerima e-FIN harus mendaftarkan diri melalui 

website Direktoral Jendral Pajak (www.pajak.go.id) paling lama 30 hari 

calendar sejak diterbitkan e-FIN, dengan mencantumkan:   

a. Alamat surat elektronik (e-mail address); dan 

b. Nomor telepon genggam (handphone).  

Untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi dan Bukti Penerimaan 

Elektronik. 

5. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri, dapat menyampaikan SPT 

Tahunan secara e-filing dengan cara mengisi aplikasi e-SPT dengan 

benar, lengkap dan jelas.  

6. Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi e-SPT, meminta kode verifikasi 

yang diperoleh dari Direktoral Jendral Pajak, yang digunakan untuk 

membubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara 

memasukkan kode verifikasi tersebut. 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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7. Hasil pengisian aplikasi e-SPT dinyatakan lengkap apabila seluruh 

elemen digital data telah diisi. Maka wajib pajak akan menerima Bukti 

Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. 

8. Bukti penerimaan elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui 

alamat surat elektronik (e-mail address).  

9. Wajib Pajak mendapatkan notifikasi atas penyampaian SPT Tahunan 

secara e-filing melaui website Direktoral Jendral Pajak 

(www.pajak.go.id). 

7. Wajib Pajak 

Wajib Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Wajib Pajak. 

 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/

