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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang 

diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1988. Teori ini merupakan 

pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam TRA 

dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu attitude toward the behavior dan subjective norm 

(Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu 

faktor lagi yaitu persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavioral 

control). Model Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa 

perilaku yang dilakukan seseorang akan timbul karena terdapat minat 

untuk berperilaku. Terdapat 3 faktor utama yang menentukan minat 

berperilaku yaitu: (1) behavioral beliefs, yaitu individu meyakini hasil 

dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang diterimanya (beliefs 

strength dan outcome evaluation), (2) normatif beliefs, yaitu adanya 

keyakinan berkenaan dengan harapan normatif dari orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs dan 

motivation to comply), (3) control beliefs, yaitu adanya keyakinan 

berkenaan dengan berbagai hal yang mendukung maupun menghambat 

perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs). Hambatan yang dapat 

timbul pada saat berperilaku biasanya berasal dari dalam diri sendiri 
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atau dari lingkungan sekitar. Menurut Ajzen (1991) behavioral beliefs, 

dapat menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif 

(attitude), control beliefs akan menghasilkan perilaku yang 

ditampilkan (perceived behavioral control), dan normative beliefs akan 

menghasilkan norma subyektif (subjective norm). 

Sikap (attitude) merupakan jumlah atas perasaan seseorang untuk 

menerima atau menolak obyek maupun perilaku dan diukur 

menggunakan suatu prosedur yang menempatkan individu pada dua 

sisi (Ajzen dan Fishbein, 1975). Adapun pengertian sikap menurut 

Jogiyanto (2007) yaitu evaluasi kepercayaan (beliefs) atau perasaan 

positif maupun negatif dari seseorang apabila harus melakukan sesuatu 

perilaku yang akan ditentukan. Norma subyektif (subjective norm) 

merupakan persepsi atau pandangan individu atas kepercayaan-

kepercayaan orang lain yang dapat mempengaruhi minat untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Norma 

subyektif merupakan fungsi atas harapan yang dipersepsikan oleh 

seseorang kepada orang lain disekitarnya, misalnya keluarga, teman 

kantor, dan lain-lain. Persepsi kontrol keperilakuan (perceived 

behavioral control) merupakan kemudahan atau kesulitan yang 

dipersepsikan untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991). 

Teori ini mengasumsikan bahwa persepsi kontrol keperilakuan akan 

memberikan dampak motivasional terhadap minat berperilaku. Apabila 

seseorang tidak mempercayai bahwa mereka memiliki kesempatan 
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untuk melakukan suatu perilaku, tentu tidak akan membentuk minat 

yang kuat untuk melakukan suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). 

Penelitian ini menggunakan TPB sebagai dasar dalam penurunan 

hipotesis keenam, yaitu norma subyektif berpengaruh positif terhadap 

intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing.  

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

 

 

 

 

 

Sumber: Ajzen (1991), Organizational Behavior and Human 

Decision Process 

2. Teori perilaku dalam Implementasi Teknologi Informasi 

Berdasarkan teori keperilakuan, diajukan teori yang mengatakan 

bahwa teknologi informasi mampu mengubah hierarki dari 

pengambilan keputusan pada organisasi dengan cara menekan biaya 

yang diperlukan oleh informasi dan memperluas distribusi informasi 

(Laihad, 2013). Diterapkannya e-Filing dalam DJP dapat 

merampingkan posisi-posisi dalam organisasi tersebut. Penggunaan 

teknologi informasi mampu untuk membawa informasi langsung dari 

unit-unit operasi ke atasan sehingga pengerjaan data yang terkait 

menjadi berkurang. Selain itu, teknlogi informasi juga dapat 
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mendistribusikan informasi secara langsung kepada para pekerja di 

level bawah.  

Menurut Bodnar dan Hopwood (1995) terdapat tiga hal yang 

berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer antara lain, (a) 

perangkat keras (hardware), (b) perangkat lunak (software), dan (c) 

pengguna (brainware). Elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dan 

berhubungan dengan suatu perangkat masukan keluaran (input-output 

media), yang sesuai dengan fungsinya. Perangkat keras (hardware) 

merupakan media yang digunakan untuk memproses informasi. 

Perangkat lunak (software) merupakan sistem dan aplikasi yang 

digunakan untuk memproses masukan (input) untuk menjadi 

informasi, sedangkan pengguna pengguna (brainware) merupakan hal 

terpenting karena berperan sebagai pengembang hardware dan 

software, serta sebagai pelaksanaan (operator) masukan (input) dan 

sekaligus penerima keluaran (output) sebagai pengguna sistem (user). 

Pengguna sistem adalah manusia yang apabila dilihat dari psikologi 

mempunyai suatu perilaku (behavior) tertentu yang melekat pada 

dirinya, sehingga aspek keperilakuan dalam konteks manusia sebagai 

pengguna (brainware) TI menjadi penting sebagai faktor yang 

menentukan untuk menjalan TI (Nasution, 2004). 

Penelitian ini menggunakan teori perilaku dalam implementasi 

teknologi untuk dijadikan dasar dalam hipotesis keempat dan kelima, 

yaitu kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak dan pengalaman 
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menggunakan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing. 

3. Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model merupakan teori yang pertama kali 

dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM merupakan salah satu 

teori yang dianggap sangat berpengaruh tentang penggunaan sistem 

teknologi informan dan umumnya digunakan untuk menjelaskan 

penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi 

informasi. TAM merupakan teori yang mengadopsi Theory of 

Reasoned Action (TRA) yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishben 

(1980). Davis (1989) menyatakan bahwa TAM merupakan model yang 

digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan penerimaan pengguna 

terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi 

kebermanfaatan (perceived uselfulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan  (perceived ease of use). Persepsi kebermanfaatan 

(perceived usefulness) merupakan tingkat kepercayaan pengguna 

bahwa adanya penggunaan suatu sistem dapat membantu 

meningkatkan kinerja pengguna. Persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) merupakan tingkat kepercayaan pengguna 

bahwa menggunakan suatu sistem merupakan hal yang mudah.  

Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis menjelaskan 

perilaku pengguna komputer, yaitu berlandaskan pada kepercayaan 

(attitude), intensitas (intention), dan hubungan perilaku pengguna 
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(user behavior relationship). Model ini bertujuan untuk menjelaskan 

faktor-faktor utama dari perilaku pengguna teknologi informasi 

terhadap penggunaan teknologi informasi tersebut. TAM dalam 

penelitian ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan kedua 

bahwa Wajib Pajak akan menggunakan e-Filing jika mereka 

menganggap bahwa dengan menggunakan suatu sistem dapat 

memberikan manfaat dan memanfaatkan bantuan teknologi dapat 

mempermudah pekerjaannya. Oleh karena itu, persepsi 

kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan teknologi (perceived ease of use) berpengaruh positif 

terhadap intensitas perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan  e-Filing. 

Gambar 2.2 : Theory of Acceptance Model (TAM) 

 

 

 

 

  Sumber: Davis et al. (1989) dalam Jogiyanto (2007) 

4. Task Technology Fit (TTF) 
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kemampuan teknologi tersebut cocok dengan tugas-tugas yang harus 

dihasilkan oleh pengguna. Menurut Goodhue dan Thompson (1995) 

keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan bergantung pada 

pelaksanaan sistem tersebut, adanya kemudahan bagi pengguna, dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan. Pemakai akan memberikan 

nilai evaluasi yang baik tidak hanya berkenaan dengan sistem yang 

melekat, akan tetapi cenderung pada sejauh mana sistem tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan tugas pemakai.  

Model ini mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat pada 

saat suatu teknologi menyediakn fitur dan dukungan yang tepat apabila 

dikaitkan dengan tugas tertentu, misalnya sistem e-Filing yang 

memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak dapat membantu 

kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya secara online dan 

realtime (Laihad, 2013). Penelitian ini menggunakan TTF sebagai 

dasar hipotesis ketiga yaitu tingkat keamanan dan kerahasiaan dalam 

menggunakan e-Filing dapat memberikan manfaat dan menjamin 

kerahasiaan pemakai sehingga Wajib Pajak akan menggunakan e-

Filing secara berkelanjutan. 

5. Perpajakan 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 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 
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keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain 

itu, pengertian pajak menurut para ahli antara lain menurut Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2011) 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 Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam Agoes 

dan Trisnawati (2013) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban bagi Wajib 

Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa untuk 

memberikan iuran kepada kas Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dengan tidak mendapatkan jasa timbal 

(kontraprestasi) dan digunakan untuk membayar pengeluaran yang 

bersifat umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.  

Menurut Gita (2013) ciri dan karakteristik pajak, yaitu pembayaran 

pajak tidak ada yang kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara 

langsung, pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah, hasil dari pajak digunakan untuk 
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membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, 

yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk 

public investment, dan fungsi pajak selain digunakan sebagai alat 

untuk memasukkan dana dari rakyat ke kas Negara, pajak juga 

digunakan untuk fungsi mengatur. 

Menurut Mardiasmo (2011) pajak terdiri atas unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Pemungutan pajak hanya boleh dilakukan oleh negara. Iuran 

yang diberikan berupa uang dan bukan merupakan barang.  

b. Berdasarkan undang-undang. 

Pemungutan dan aturan pelaksanaan pajak diatur berdasarkan 

kekuatan undang-undang yang berlaku. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak yang dilakukan 

tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari 

pemerintah. 

d. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat.  

6. User E-Filing  

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa 

pengguna e-Filing adalah Wajib Pajak. Undang-Undang tersebut 
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merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 

tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang membayar pajak, memotong 

pajak, atau memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

pajak yang berlaku. Menurut Muldjono dalam Desmayanti (2012), 

Wajib pajak dibedakan menjadi tiga antara lain: 

1) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang 

memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di 

Indonesia, setiap orang diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang. 

2) Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bent uk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

3) Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharwan Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, 
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Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia 

di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium 

dan pembayaran lain dengan nama apapun yang berhubungan 

dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan. 

 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib untuk 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat 

sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:26). Nomor Pokok Wajib Pajak adalah 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. Dapat dikatakan bahwa NPWP merupakan sarana 

dalam administrasi perpajakan yang dapat berfungsi sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Selain itu, NPWP juga 

berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 

dalam pengawasan administrasi perpajakan. Oleh karenanya, dalam 

hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, setiap wajib pajak 

diharuskan untuk mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT). 
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Surat pemberitahuan (SPT) surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak 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 perpapajakan 

(Mardiasmo, 2011). SPT dibedakan menjadi dua, yaitu SPT Masa dan 

SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk suatu masa pajak, 

sedangkan SPT Tahunan digunakan untuk suatu Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak. Terdapat beberapa jenis pelaporan SPT Masa 

yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPH pasal 23, PPh pasal 25, PPh 

pasal 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPN dan PPNBM. Sementara 

untuk SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk 

pelaporan tahunan (Desmayanti, 2012:15). Dalam penelitian ini yang 

akan diteliti adalah pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

7. E-Filing 

E-Filing merupakan suatu sistem pelaporan SPT atau penyampaian 

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dengan menggunakan 

sarana internet yang dilakukan secara online dan real time. E-Filing 

dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web Direktorat Jenderal 

Pajak yaitu www.pajak.go.id atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. E-Filing dibuat oleh DJP dalam rangka 

memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak untuk membuat dan 

http://www.pajak.go.id/
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menyerahkan laporan SPT sehingga dapat dilakukan dengan lebih 

mudah, cepat dan murah. Penggunaan e-Filing membuat waktu Wajib 

Pajak lebih efektif dan efisien, karena tidak perlu mengantri di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini adalah langkah teroboson baru yang 

dilakukan DJP dalam rangka pelaporan SPT agar Wajib Pajak merasa 

semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Menurut Desmayanti (2012) berdasarkan Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian 

Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan 

Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Penyedia 

Jasa Aplikasi (ASP), terdapat beberapa hal yang perlu diketahui 

mengenai istilah yang digunakan dalam sistem e-Filing antara lain: 

a. Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan yang 

dipilih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai 

perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan 

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perlu diketahui bahwa hanya ASP 

yang sudah memenuhi persyaratan dan telah dipilih oleh DJP saja 

yang diperbolehkan untuk bertindak sebagai mediator. Jadi tidak 

semua Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) diperbolehkan 

untuk melaksanakan tugas sebagai mediator tersebut. Adapun 
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persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi yaitu: 

1) Berbentuk badan 

2) Memiliki izin usaha sebagai penyedia jasa aplikasi 

3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) 

Penyedia layanan SPT elektronik saat ini yang telah ditunjuk oleh 

DJP adalah sebagai berikut: 

1) www.spt.co.id 

2) www.pajakku.com 

3) www.eform.bri.co.id 

4) www.online-pajak.com  

b. Elektronik Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor 

identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana 

Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan 

permohonan untuk melaksanakan e-Filing. 

c. Digital Certificate (DC) adalah sertifikat bersifat elektronik dan 

memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan 

status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang 

dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat 

ini berfungsi untuk memproteksi data SPT dalam bentuk 

http://www.spt.co.id/
http://www.pajakku.com/
http://www.eform.bri.co.id/
http://www.online-pajak.com/
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encryption atau pengacakan. Encryption hanya dapat dibaca oleh 

sistem tetentu yaitu sistem penerimaan SPT ASP dan DJP serta 

dengan nama dan NPWP tertentu, sehingga kerahasiaannya lebih 

terjamin. 

d. E-SPT adalah bentuk elektronik dari data SPT Wajib Pajakyang 

dibuat oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan aplikasi e-SPT 

yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun beberapa 

tahapan tata cara untuk menggunakan e-Filing yaitu: 

1) Pengajuan permohonan agar mendapatkan Electronik Filing 

Identification Number atau disingkat e-FIN 

a) Untuk mendapatkan e-FIN Wajib Pajak diharuskan untuk 

mendatangi KPP disertai dengan surat pengajuan 

permohonan yang ditulis tangan kemudian diberikan 

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Surat tersebut 

dilampiri dengan Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Akan tetapi, 

apabila Wajib Pajak termasuk dalam kategori Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) maka surat pengajuan permohonan 

tersebut harus disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak. 

b) Permohonan sebagaimana yang dimaksud diatas akan 

disetujui jika alamat yang tercantum dalam surat 
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permohonan sama dengan alamat yang tercantum dalam 

masterfile atau database Wajib Pajak di KPP yang 

bersangkutan. 

c) Wajib Pajak selanjutnya menunggu keputusan yang akan 

diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan pajak yang 

bersangkutan untuk mendapatkan  e-FIN paling lambat 2 

(dua) hari setelah surat permohonan tersebut diterima. 

d) Apabila e-FIN hilang, maka Wajib Pajak dapat melakukan 

pengajuan permohonan untuk mencetak ulang dengan 

syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan 

Terdaftra yang asli. Apabila Wajib Pajak tersebut tergolong 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka harus 

menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli. 

2) Pendaftaran 

a) Wajib Pajak yang telah mendapatkan e-FIN kemudian 

dapat melakukan pendaftaran melalui ASP yang telah 

ditunjuk secara resmi oleh DJP. 

b) Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya ASP akan 

memberikan User ID dan password, aplikasi e-SPT yang 

disertai dengan petunjuk untuk menggunakan e-FIN dan 

informasi tambahan lainnya, digital certificate yang telah 

diperoleh dari DJP berdasarkan e-FIN yang didaftarkan 

oleh Wajib Pajak pada ASP. Digital certificate ini 
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berfungsi untuk mengamankan data Wajib Pajak setiap 

melakukan proses e-Filing. 

3) Penyampaian e-SPT secara e-Filing 

a) Apabila aplikasi e-SPT yang telah diperoleh sudah 

disampaikan, maka SPT dapat diisi secara offline oleh 

Wajib Pajak. 

b) Setelah mengisi SPT dengan lengkap selanjutnya Wajib 

Pajak dapat melakukan pengiriman secara online ke 

Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP. 

c) Selanjutnya Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda 

bukti elektronik yang diberikan oleh DJP melalui Kantor 

Pelayanan Pajak meliputi nama, NPWP, tanggal dan jam 

transaksi, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor 

Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama Perusahaan 

Penyedia Aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan 

SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahun. 

Sejak tahun 2013 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat 

kemudahan untuk menyampaikan SPT Tahunan formulir 1770 S dan 

1770 SS karena dapat menyampaikan SPT kapan saja, dimana saja 

dengan menggunakan bantuan internet, cepat dan gratis. Saat ini, e-

Filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu: 

a. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Formulir ini 

dapat digunakan untuk WP Orang Pribadi yang sumber 
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penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan 

memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha 

dan/atau pekerjaan bebas. Jenis formulir ini digunakan oleh Wajib 

Pajak yang berprofesi seperti Karyawan, Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Republik 

Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki 

penghasilan lainnya berupa sewa rumah, honor pembicara, honor 

pengajar, maupun honor sebagai pelatih dan sebagainya. 

b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir 

digunakan untuk penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah 

penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun baik 

sebagai pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja.  

Terdapat tujuh keuntungan apabila menggunakan fasilitas e-Filing 

melalui situs DJP, antara lain: 

a. Dalam menyampaikan SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, 

dan kapan saja (24x7); 

b. Pada saat pelaporan SPT tidak ada pengenaan biaya sehingga 

penggunaannya murah.; 

c. Adanya penggunaan sistem komputer menyebabkan penghitungan 

dapat dilakukan secara tepat; 

d. Pengisian SPT lebih mudah karena pengisiannya dalam bentuk 

wizard; 
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e. Adanya validasi pengisian SPT menyebabkan penyampaian data 

WP selalu lengkap; 

f. Tidak menggunakan kertas sehingga lebih ramah lingkungan; dan 

g. Tidak perlu mengirim lagi dokumen pelengkap berupa fotokopi 

Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 

PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, penghitungan PPh terutang 

bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, 

fotokopi Bukti Pembayaran Zakat, kecuali diminta oleh KPP 

melalui Account Representative (AR). 

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) terhadap 

Intensitas Perilaku dalam Menggunakan E-Filing (Behavioral 

Intensity for The E-Filing Usage) 

Persepsi kegunaan (perceived usefulness) merupakan sesuatu 

yang menyatakan bahwa individu percaya bahwa dengan 

menggunakan suatu teknologi tertentu dapat membantu meningkatkan 

kinerja mereka (Wibisono dan Toly, 2014).  Persepsi kegunaan 

didefinisikan sebagai suatu ukuran bahwa penggunaan teknologi 

dipercaya akan membawa manfaat bagi individu yang 

menggunakannya (Desmayanti, 2012).  Penelitian yang dilakukan 

oleh Davis (1989) menemukan bahwa pengaruh persepsi kegunaan 

terhadap penggunaan merupakan konstruk yang lebih kuat 

dibandingkan konstruk lainnya. Adamson dan Shine (2003) 
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menyebutkan bahwa hasil riset-riset empiris menunjukkan hasil 

bahwa persepsi kegunaan merupakan faktor yang cukup kuat dalam 

mempengaruhi penerimaan, adopsi dan penggunaan suatu sistem oleh 

individu. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta et al. (2015) 

menunjukkan hasil bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif 

terhadap minat Wajib Pajak untuk menggunakan e-Filing. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviandini (2012) 

bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan e-Filing.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Persepsi Kegunaan (perceived usefulness) berpengaruh positif 

terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan 

e-Filing 

2. Pengaruh Kemudahan (Perceived Ease of Use) terhadap Intensitas 

Perilaku dalam Menggunakan E-Filing (Behavioral Intensity for 

The E-Filing Usage) 

Persepsi kemudahan adalah suatu ukuran dimana individu 

percaya bahwa menggunakan sistem teknologi merupakan hal yang 

mudah untuk dipahami dan digunakan (Desmayanti, 2012). Menurut 

Amijaya (2010) persepsi individu berkaitan dengan kemudahan dalam 

menggunakan komputer merupakan suatu tingkatan bahwa individu 

percaya dengan menggunakan sistem tertentu akan membebaskan 
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kesalahan dalam pengerjaan tugas seseorang. Persepsi ini dianggap 

dapat memberikan dampak pada perilaku seseorang, yaitu apabila 

suatu sistem mudah untuk digunakan akan menyebabkan semakin 

tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi (Igbaria, 2000 

dalam Amijaya, 2010). Suatu sistem dikatakan berkualitas apabila 

sistem tersebut dibuat untuk dapat digunakan dengan mudah sehingga 

memberikan kepuasan bagi penggunanya (Wibisono dan Toly, 2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laihad (2013) menunjukkan 

hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap  penggunaan e-Filing. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Jimantoro dan Tjondro (2014) bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap 

penggunaan e-Filing. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh 

Azmi et al. (2012) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu persepsi 

kemudahan tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan e-Filing. 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2: Persepsi Kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh 

positif terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam 

menggunakan e-Fiing 

3. Pengaruh Keamanan  dan Kerahasiaan (Security and Privacy) 

terhadap Intensitas Perilaku dalam Menggunakan E-Filing 

(Behavioral Intensity for The E-Filing Usage) 
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Sistem informasi dianggap baik apabila pengguna merasa aman 

dalam menggunakan suatu sistem. Keamanan dari sistem tersebut 

dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh sistem 

informasi. Data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya dengan 

cara menyimpan data sehingga pihak yang tidak berkepentingan tidak 

dapat mengakses dan menggunakan data tersebut secara bebas. 

Apabila data yang dimiliki pengguna disimpan dengan baik maka hal 

tersebut dapat memperkecil adanya kesempatan dari pihak lain yang 

ingin melakukan penyalahgunaan terhadap data pengguna sistem 

tersebut. Dalam sistem e-Filing, aspek keamanan dan kerahasiaan 

merupakan salah satu aspek yang cukup dilindungi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari adanya username dan password bagi Wajib Pajak yang 

telah melakukan pendaftaran dan pelaporan SPT secara online 

(Widyadinata dan Toly, 2014). Selain itu, penggunaan digital 

certificate juga dapat berfungsi sebagai proteksi data Surat 

Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga 

hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu (Desmayanti, 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wibisono dan Toly, 2014) 

menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan mempengaruhi minat 

Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa apabila tingkat keamanan dan kerahasiaan baik, maka minat 

Wajib Pajak untuk menggunakan e-Filing akan semakin meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyadinata dan Toly (2014) 
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menunjukkan hasil bahwa kerahasiaan mempengaruhi kepuasan Wajib 

Pajak dalam menggunakan e-Filing. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh Wowor, dkk (2014) menunjukkan bahwa keamanan 

dan kerahasiaan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

penggunaan e-Fiiling.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3: Keamanan dan Kerahasiaan (Security and Privacy) 

berpengaruh positif terhadap Intensitas Perilaku Wajib 

Pajak dalam menggunakan e-Filing 

4. Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (Readiness 

Technology Taxpayers Information) terhadap Intensitas Perilaku 

Dalam Menggunakan E-Filing (Behavioral Intensity for The E-

Filing Usage) 

Adanya penggunaan teknologi dalam suatu sistem khusunya e-

Filing, pada dasarnya dipengaruhi oleh kesiapan individu (Wajib 

Pajak) tersebut untuk menggunakan teknologi. Apabila Wajib Pajak 

dapat menerima penggunaan teknologi maka mereka lebih cenderung 

untuk menggunakan e-Filing sebagai sarana dalam pelaporan 

pajaknya (Desmayanti, 2012). Perkembangan teknologi informasi juga 

mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya apabila individu 

siap menerima suatu teknologi baru menandakan bahwa pemikiran 
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individu tersebut bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin 

berkembang (Wibisono dan Toly, 2014). 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibisono dan 

Toly (2014) menunjukkan hasil bahwa kesiapan teknologi informasi 

mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. 

Apabila tingkat kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak meningkat, 

maka minat Wajib Pajak semakin meningkat pula. Hasil tersebut 

didukung oleh penelitian Tan dan Foo (2012) yang menunjukkan 

bahwa kesiap teknologi informasi Wajib Pajak mempengaruhi 

intensitas dalam menggunakan e-Filing.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4: Kesiapan Teknologi Informasi (Readiness Technology 

Taxpayers Information) berpengaruh positif terhadap 

Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-

Filing 

5. Pengaruh Pengalaman (Experience) Terhadap Intensitas Perilaku 

Dalam Menggunakan E-Filing (Behavioral Intensity for The E-

Filing Usage) 

Pengalaman dalam suatu Teknologi Informasi (TI) merupakan 

bentuk pengetahuan pengguna (user) yang diperolehnya saat pengguna 

pernah menggunakan teknologi informasi tersebut sebelumnya 

(Wahyuningtyas, 2016). Adanya pengalaman dari Wajib Pajak dalam 
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menggunakan e-Filing dapat memberikan pengaruh terhadap intensitas 

menggunakan e-Filing. Menurut Dyanrosi (2015) pengaruh 

pengalaman menggunakan terhadap niat perilaku untuk menggunakan 

adalah berbanding lurus, sehingga semakin banyak pengalaman Wajib 

Pajak dalam menggunakan e-Fiing akan berdampak meningkatkan niat 

perilaku untuk menggunakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dyanrosi (2015) menunjukkan hasil bahwa pengalaman berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat perilaku dalam menggunakan e-

Filing.  Hal tersebut didukung oleh penelitian Wowor, dkk (2014) 

bahwa pengalaman berpengaruh terhadap minat perilaku Wajib Pajak 

dalam menggunakan e-Filing.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Persepsi Pengalaman berpengaruh positif terhadap Intensitas 

Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing 

6. Pengaruh Norma Subjektif (Subjective Norm) Terhadap Intensitas 

Perilaku Dalam Menggunakan E-Filing (Behavioral Intensity for 

The E-Filing Usage) 

Menurut Ajzen (1991) norma subjektif (subjective norms) 

mengacu pada tekanan sosial yang disarankan untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Tekanan sosial yang dimaksud yaitu adanya 

pengaruh dari orang lain atau suatu kelompok tertentu yang dijadikan 

pertimbangan oleh individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 
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Norma subyektif merupakan fungsi atas harapan yang kemudian 

dipersepsikan oleh individu kepada orang yang berada disekitarnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tallaha, Shukor, dan Hassan 

(2014) menunjukkan hasil bahwa norma subyektif berpengaruh positif 

terhadap intensitas penggunaan e-Filing. Akan tetapi penelitian yang 

dilakukan oleh Jimantoro dan Tjondro (2014) menunjukkan hasil 

bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan 

e-Filing. 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap Intensitas 

Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing 

C. Model Penelitian  

    Variabel Independen                     Variabel Dependen 

 

 

    

                       

     

 

      

           

               Tabel 2.1 Model Penelitian 

Persepsi 

Kegunaan 

Persepsi 

Kemudahan 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 

Kesiapan 

Teknologi 

Informasi Wajib 

Pajak 

Persepsi 

Pengalaman 

Intensitas 

Perilaku 

Dalam 

Menggunakan  

e-Filing 

Norma Subyektif 

H1 + 

H2 + 

H3 + 

H4 + 

H5 + 

H6 + 


