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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
 

No 
Nama 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Metode Analisis Hasil 

1. Eka Elmi 

Hikmawati 

(2018) 

Pengaruh 

Pengetahuan e-

Filing dan 

Efektivitas 

Penyuluhan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Formal Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Di 

Banyuwangi  

Penelitian ini 

dilakukan dengan 

model penyebaran 

kuisoner personal 

yang bersifat 

langsung dan 

tertutup. Populasi 

penelitian ini 

merupakan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi efektif di 

KPP Pratama 

Banyuwangi. 

Sampel dari 

penelitian ini 

Hasil dari penelitian ini 

menemukan bahwa 

pengetahuan e-Filing 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi.  
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adalah 100 

responden. 

Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan 

uji regresi berganda 

dengan tingkat 

signifikasi 5%. 

2. Rinaningsih 

(2018) 

Tinjauan 

Ketentuan Atas 

Kewajiban e-

Filing Dalam 

Penyampaian 

SPT Tahunan 

PPH Bagi 

ASN/Anggota/

TNI/Polri. 

Metode analisis 

data yang 

digunakan ialah 

metode deskriptif 

kuantitatif yaitu 

melakukan 

perhitungan dan 

menganalisis 

tingkat efektifitas 

pelaporan SPT 

Tahunan secara e-

filing di KPP 

Pratama 

Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil 

analisis dari penelitian 

disimpulkan bahwa 

pelaporan SPT 

Tahunan secara e-filing 

belum berjalan efektif. 

Hal tersebut terbukti 

pada KPP Pratama 

Yogyakarta mencatat 

pengguna e-filing 

hingga tahun 2017 

sebesar 52,77%. 

Pelaporan SPT 

Tahunan secara manual 
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Metode 

pengumpulan data 

yang digunakan 

yaitu dengan 

metode dokumen 

berupa 

pengambilan data 

secara 

tertulis/elektronik 

dari bagian 

Pengolahan Data 

dan Informasi 

(PDI), dan studi 

kepustakaan. 

dan secara e-filing, 

keduanya sama-sama 

belum efektif. Banyak 

upaya yang dilakukan 

DJP untuk 

mengoptimalkan 

pelaporan SPT 

Tahunan, tetapi e-filing 

belum menjadi 

alternatif untuk 

meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

Namun, total pelaporan 

SPT Tahunan secara 

keseluruhan melalui 

manual dan e-filing 

sudah mencapai target 

yang ditetapkan oleh 

KPP Pratama 

Yogyakarta. 
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3. Theresa 

Zerlina, 

Made Arie 

Wahyuni, 

Gusti Ayu 

Purnamawat

i (2017)  

Persepsi 

Pegawai 

Negeri Sipil 

Dan Calon 

Pegawai 

Negeri Sipil 

Terhadap 

Kewajiban 

Penggunaan E-

Filing 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

persepsi positif, baik 

dari Pegawai Negeri 

Sipil dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil 

terhadap kewajiban 

penggunaan e-Filing. 

Pegawai Negeri Sipil 

dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil merasakan 

manfaat dari 

penggunaan e-Filing 

dan menilai bahwa 

aplikasi e-Filing 

mudah untuk 

digunakan karena bisa 

dilakukan dimana saja 

dan kapan saja. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Pengertian Kebijakan 

Menurut Mustopadidjaja (2002), kebijakan adalah keputusan suatu 

organisasi yang ditujukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu sebagai 

keputusan untuk mencapai tujuan tertentu yang berisikan tentang 

ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan 

keputusan lebih lanjut untuk objek kebijakan atau organisasi pelaksana 

kebijakan. 

Menurut Budiardjo (1998), Kebijakan adalah sekumpulan keputusan 

yang diambil oleh seorang pelaku untuk kelompok politik dalam usaha 

memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Anderson dalam Wahab (2008:2), memberikan pengertian 

bahwa kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, 

instansi pemerintah) atau sejumlah aktor dalam serangkaian kegiatan 

tertentu. 

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan menurut para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan berisi tentang permasalahan 

yang dihadapi suatu kelompok tertentu yang menghasilkan keputusan serta 

berisikan prosedur dalam mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati. 

2. Pengertian Pajak 

Menurut Irmawan dan Aminul (2003) dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Perpajakan, Pajak berasal dari Bahasa asing yaitu tax yang 
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berarti beban, membebani, dan membebankan. Rakyat wajib membayar 

pajak kepada negara atas kekayaannya dan tidak menerima imbalan dari 

pajak itu sendiri secara langsung. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak 

dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. 

Menurut Adriani yang dikutip dari buku Thomas Sumarsan (2013:3), 

pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara (dapat dipaksakan) bagi 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

dengan tidak mendapat prestasi kembali. Pajak yang telah dibayarkan dapat 

langsung ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.  

Menurut Soemitro dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pajak 

(1990:5) mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak 

rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public invesment. Sedangkan, Garver dan Harley 

mengatakan “tax is compulsory payment collected by the government from 

individuals and corporation without reference to benefit for the support 

governmental operations”. 

Uraian diatas menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib atau 

dapat dipaksakan yang diperuntukkan untuk rakyat bagi negara yang 

dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Selanjutnya pajak akan 
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digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah demi kemakmuran 

rakyat disuatu negara itu sendiri. 

3. Fungsi Pajak 

Menurut Irmawan dan Aminul (2003:8) dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Perpajakan, fungsi pajak adalah sebagai sumber dana 

untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus 

diemban. Fungsi pajak juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai 

fungsi yang lebih luas untuk lebih jelasnya, masing-masing fungsi pajak 

adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Fungsi pajak yang diletakkan pada tujuan memperoleh dana, yaitu 

pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara 

yang menyangkut dengan tugas-tugas untuk menyelenggarakan 

kesehjateraan dan kemakmuran dan pelaksanaan pemungutan pajak 

harus dilaksanakan dengan efisien. Artinya biaya pemungutan harus 

ditekan serendah mungkin baik biaya yang tampak maupun yang 

tidak tampak agar didapatkan hasil penerimaan pajak yang terperinci 

seperti yang diharapkan. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi pajak yang diletakkan sebagai tujuan mengatur, yaitu pajak 

yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
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negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam fungsi tersebut 

pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

yang letaknya diluar bidang keuangan. Suatu negara menerapkan 

kebijaksanaan perpajakan untuk mengatur baik secara langsung 

(melalui tata cara pelaksanaan pajak) maupun secara tidak langsung 

(melalui struktur tariff). Demikian halnya di bidang sosial penerapan 

kebijaksanaan perpajakan sering berpengaruh pada kehidupan sosial 

masyarakat.  

4. Manfaat Pajak 

Menurut KemenKeu manfaat pajak yaitu untuk pembayaran gaji 

aparatur negara, untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan, Subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan 

Beras Miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 

pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah 

sakit/puskesmas, kantor polisi, dan pembiayaan lainnya dalam rangka 

meningkatkan seluruh lapisan masyarakat. 

Menurut Suparmoko (2000) manfaat pajak ada 4 uraiannya sebagai 

berikut: 

a. Manfaat pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara yang bersifat self liquiditing, contohnya seperti pengeluaran 

untuk proyek produktif barang ekspor. 
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b. Untuk membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang 

memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti 

pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. 

c. Untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan 

tidak reproduktif, contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian 

monument dan objek wisata. 

d. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya 

pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan 

pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu 

pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. 

5. Penggolongan Pajak 

Menurut Irmawan dan Aminul (2003:8) Pajak secara khusus dapat 

dikelompokkan berdasarkan sifat tertentu yang dimiliki oleh masing-

masing pajak. Pengelompokan itu antara lain didasarkan pada lembaga 

pemungut, golongan, dan berdasarkan sifatnya. 

a. Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi dua yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. 

Penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan 

pajak setempat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.  
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b. Berdasarkan golongan, pajak dibedakan menjadi dua yaitu 

berdasarkan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak 

langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak 

yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain. 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimana beban pajak harus 

dipikul Wajib Pajak boleh dibebankan/ dilimpahkan kepada pihak 

lain. 

c. Berdasarkan sifat, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak 

objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya 

berpangkal pada keadaan diri wajib pajak. Sedangkan pajak objektif 

pemungutan pajak berpangkal pada sifat objek pajak dan pajak 

tersebut dikenakan tatbestand (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). 

6. Peningkatan 

Menurut Adi (2003:67), peningkatan berasal dari kata tingkat yang 

mempunyai arti lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. 

Secara umum peningkatan berarti kemajuan atau upaya untuk menambah 

derajat, tingkat dan kualitas, maupun kuantitas. Peningkatan dapat 

menggambarkan perubahan keadaan dari sisi negatif ke posisi positif. Hasil 

dari suatu peningkatan juga dapat ditandai dengan tercapainya tujuan pada 

suatu titik tertentu, dimana saat suatu usaha telah mencapai pada titik 

tertentu makan akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian 

yang telah diharapkan sebelumnya. 
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7. Wajib Pajak 

Didalam UU/16/2000, pengertian umum wajib pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. 

Dalam Pasal 2 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 pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut 

Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut pajak 

tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

8. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2009:29), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan 
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dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

9. Jenis SPT 

Menurut Mardiasmo (2009:32) jenis SPT dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

masa pajak; 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk 

suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

10. Fungsi SPT 

Menurut Herry Purwono (2010:32), Fungsi SPT bagi Wajib Pajak 

jenis Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu 

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak; 

c. Harta dan kewajiban; 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa 
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Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Bagi pengusaha Kena Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang 

dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak ang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa 

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

11. E-Filing 

E-Filing adalah sistem yang digunakan untuk melaporkan Surat 

Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik 

yang penyampaiannya dilakukan secara online dalam bentuk data digital 

yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

melalui website resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Perusah Penyedia 

Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing diberi jaminan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas keamanan, kerahasiaan, dan 

keasliannya. Berikut adalah dasar hukum mengenai e-Filing: 
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a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang 

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. 

b. Peraturan Direktorat 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 (DJP) yaitu 

www.djponline.pajak.go.id. 

Menurut Pandiangan pada tahun 2014 tentang Administrasi 

Perpajakan, bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan 

perkembangan teknologi sebagai cara penyampaian surat pemberitahuan 

yang dilakukan secara online atau dalam suatu jaringan yang dikenal 

dengan istilah e-Filing. (2014). 


