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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis dilakukan oleh  Astuti (2013) yang berjudul “Analisis 

Penerapan e-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Gresik Utara” tujuannya yaitu untuk mengetahui prosedur 

penyampaian Suratnn Semberitahuan (SPT) secara e-Filing serta kelebihan dan 

kelemahan yang dihadapi serta upaya peningkatan kepatuhan WP pada KPP 

Pratama Gresik Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam Pelaporan  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara yang direkap selama tahun 2012-

2014 hal tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Gresik Utara dalam 

melakukan sosialisasi mengenai program e-Filing telah memberikan dampak 

yang positif yaitu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian 

SPT Tahunan PPh meskipun SPT yang diterima tidak sebanding dengan jumlah 

Wajib Pajak yang terdaftar. Penulis sama-sama menganalisis tentang kepatuhan 

wajib pajak dalam menyampaikan SPT melalui e-filing. Akan tetapi penulis yang 

sekarang membahas lebih spesifik tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan tempat penelitian yang dilakukan pun berbeda. 
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Dewi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama 

Purworejo” tujuannya yaitu untuk mengetahui Hambatan yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo, mengetahui 

upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Purworejo untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan 

metode  Deskriptif. Hasil penelitian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013 belum stabil. Menurut Norma Absolut Skala Lima, tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2011 tergolong kurang patuh yaitu 

sebesar 63,41%. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 69,70% kemudian pada 

tahun 2013 sebesar 74,22% tergolong cukup patuh. Rata-rata tingkat 

keoatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011-2013 cukup patuh yaitu 

sebesar 69,11%. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo 

yaitu:  

a. Banyaknya Wajib Pajak yang terlambat dan tidak melakukan pelaporan 

SPT Tahunannya. 
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b. Adanya wajib pajak yang tidak teliti dan kurang memahami prosedur serta 

tata cara pelaporan SPT Tahunan dan juga terbatasnya sumber daya 

manusia di KPP Pratama Purworejo, Penelitian ini memiliki persamaan 

yaitu meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

Pelaporan SPT Tahunan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya 

melakukan penelitiannya di KPP Pratama Purworejo sedangkan peneliti 

saat ini melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Sawahan. 

 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1.  Definisi Pajak  

Terdapat beberapa definisi tentang Pajak antara lain yaitu :  

a. Pengertian  pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

b. Pajak merupakan kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan 

kepada wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau 

institusi yang digunakan untuk membiayai berbagai macam 

pengeluaran publik. (Charles, E.Mclure) 
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c. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan 

terutang oleh wajib pajak, pembayarannya berdasarkan peraturan umum 

undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunanya untuk membiayai 

pengeluaran umum yang sehubungan dengan tugas negara. (Adriani, 

dalam buku ajar perpajakan Universitas Muhammadiyah Malang) 

Jadi kesimpulannya pajak adalah iuran wajib atau hutang yang dimiliki oleh 

warga negara atau Wajib Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah melalui 

instansi layanan pemerintah contohnya Kantor Pelayanan Pajak dan 

kemudian digunakan untuk keperluan pemerintah guna mensejahterakan 

warga negaranya atau bisa juga disebut dari rakyat untuk rakyat.   

2. Fungsi pajak 

a. Fungsi anggaran ( budgetair ) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai anggarannya. 

b. Fungsi mengatur ( regulerend ) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Pengelompokan Pajak 

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi : 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada 

orang lain. 
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Sedangkan menurut sifatnya pajak dibagi menjadi :  

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang 

selanjutnya dicara syarat objektifnya dalam arti menentukan pajak 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh Pajak Penghasilan 

(PPh) 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan subjek pajak contoh Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dan Bea 

Materai. 

4. Sistem pemungutan pajak : 

a. Official Assessment system merupakan suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

b. Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak 

yang diberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang 

c. Withholding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga yang bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

5. NPWP  

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
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dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

6. Wajib Pajak  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  

2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak 

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. 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak tertentu. (Sunarto, 2002) 

Adapun jenis-jenis Wajib Pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor SE - 26/PJ.2/1988 : 

a. Wajib Pajak Efektif  

Wajib Pajak Efektif yaitu WP ( Wajib Pajak ) yang memenuhi 

kewajiban perpajakannya berupa menyampaikan SPT masa dan 

SPT Tahunan sebagaimana mestinya. 

b. Wajib Pajak Non Efektif   

Wajib Pajak Non Efektif yaitu WP ( Wajib Pajak ) yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT 

masa dan SPT Tahunannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 

atau yang sudah meninggal/bubar akan tetapi belum memiliki surat 
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keterangan resminya, WP yang alamatnya tidak ditemukan serta 

WP yang secara nyata tidak menunjukkan  kegiatan usahanya.  

7. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam hal perpajakan kepatuhan berarti keadaan wajib pajak yang 

melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi 

kewajiban mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak 

yang terutang dengan benar. (Supramono & Damayanti, 2005) 

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 

06/PJ/2017 definisi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 2017 

sebagai berikut : Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh adalah 

Perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima 

selama tahun 2017 (tidak termasuk pemberulan SPT Tahunan PPh) 

dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh per 31 

Desember 2016.  

8. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)  

SPT atau 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. 

SPT meliputi: 
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a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

Jenis pajak yang harus dilaporkan melalui SPT Tahunan yakni PPh Pasal 

21, PPh Badan, PPh Orang Pribadi dan PPh Orang Pribadi Karyawan. 

b. SPT Masa. 

Jenis pajak yang harus dilaporkan melalui SPT Masa yakni PPh Pasal 

21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4(2), 

PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM.  

SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan dokumen elektronik 

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan :  

Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 hari setelah 

berakhirnya Masa Pajak. Batas waktu penyampaian SPT TahunanWP 

Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang 

tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 3 bulan tersebut sama 

dengan akhir bulan Maret tahun kalender berikutnya. Serta SPT Tahunan 

WP badan termasuk BUT paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 

Bagi yang tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 4 bulan 

tersebut sama dengan akhir bulan April tahun kalender berikutnya. 

9. E-Filing  

  E-filing merupakan penyampaian SPT  dalam bentuk dokumen 

atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara 

online dan real-time melalui website DJP online di djponline.pajak.go.id  

atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP)  yang 

telah ditunjuk oleh DJP.  
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E-Filing melalui website DJP mulai digunakan setelah berlakunya PER – 

39/PJ/2011 yaitu pada tanggal 1 Februari 2012. e-Filing melalui website 

DJP memberikan pelayanan berupa penyampaian dua jenis SPT, yaitu SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770SS.  

Berikut adalah tata cara Lapor SPT menggunakan e-filing :  

a. Pertama pastikan wajib pajak telah memiliki NPWP dan terdaftara 

sebagai Wajib Pajak efektif 

b. Melakukan aktifasi EFIN (Electronic Fin Number) yang digunakan 

untuk mengakses e-filingnya, 

c. buka djponline.pajak.go.id kamudian akses DJP Online dan login 

menggunakan NPWP, Password serta kode keamanan yang tertera. 

d. Selanjutnya pada laman Home DJP Online klik e-filing. 

e. Setelah itu pada laman daftar SPT klik Buat SPT 

f. Kemudian akan muncul laman formulir SPT, pada laman tersebut silahkan 

jawab pertanyaan yang ada, anda akan diarahkan ke formulir SPT sesuai 

jawaban yang anda berikan. Misalnya SPT 177SS untuk yang penghasilan 

< 60 juta/ tahun dan spt 1770S untuk peghasilannnya > 60  juta/tahun. 

g. Setelah itu akan muncul data formulir berupa Tahun Pajak, status SPT, 

dan pembetulan ke-0/1, kemudian pilih Tahun Pajak dan status SPT, 

Tahun Pajak adalah tahun diperolehnya penghasilan yang akan 

dilaporkan, pilih Status SPT normal apabila SPT Tahun pajak tersebut 

baru pertama kali dilaporkan. 
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h. Langkah selanjutnya yaitu klik Tambah pada pojok kanan atas 

kemudian isi data Bukti Potong yang anda miliki pada kolom yang telah 

disediakan, Bukti Potong dapat berupa : 

 - Form 1721 A1 atau A2 

 - Form 1721-VI (Tidak Final) 

 - Bukti Potong PPh Pasal 23/26 

 - Bukti Potong PPh Pasal 22 

 - Bukti potong PPh dari LN 

i. Selanjutnya isi penghasilan Neto sesuai dengan kolom B No.12 ( untuk 

Form 1721-A1 ) dan kolom B No. 15 ( untuk form 1721-A2)  kolom 2  

( untuk Form 1721-VI ) 

j. Setelah semuanya terisi dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan 

langkah-langkah tersebut, kemudian anda akan menerima Bukti 

Penerimaan Elektronik di email anda sebagai bukti bahwa telah 

melakukan pelaporan SPT Tahunan. 


