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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

a. Planned Behavior Theory 

Teori ini adalah teori yang mempelajari tentang adanya perilaku manusia 

yang telah direncanakan sebelumnya. Teori ini pertama kali di usulkan oleh Icek 

Ajzen.  Icek Ajzen mengusulkan teori ini pada tahun 1985 namun publikasinya 

tertunda hingga tahun 1991, karena harus mendapatkan bukti empiris dari teori 

tersebut (Ajzen, 1991). 

Manusia biasanya bertindak dengan realistis dan akan berperilaku dengan 

masuk akal dan dipertimbangkan dengan informasi yang tersedia, kemudian 

secara eksplisit atau pun implisit mereka akan mempertimbangkan akibat dari 

tindakan yang mereka perbuat (Ajzen,2005). Ajzen (2005) menjelaskan bahwa 

perilaku seseorang didasari oleh kehendah yang menjadi faktornya, yang akan 

dipertimbangkan untuk melakukan atau tidak perilaku tersebut.  

Menurut Ajzen (2005) menyatakan bahwa terdapat tiga prediktor utama 

yang mempengaruhi niat (intensi) individu untuk melakukan suatu tindakan atau 

perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the behavior), 

norma subjektif tentang suatu perilaku (subjective norm), dan persepsi tentang 

kontrol perilaku (perceived behavioral control). Fishbein dan Ajzen menyatakan 

bahwa planned behavior theory didasari atas suatu kepercayaan (beliefs) yang 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku.  
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 Attitude Toward The Behavior 

Greenberg (2011) menyatakan bahwa sikap (attitude) merupakan 

kelompok perasaan, kepercayaan dan  niat perilaku seseorang yang cenderung 

sama setiap saat  terhadap suatu objek, manusia, ataupun institusi. Fishbein dan 

Ajzen (1975) menyatakan bahwa terdapat tiga dampak dari suatu perilaku yaitu:  

 Perilaku tidak banyak ditentukan dari sikap umum, melainkan sikap yang 

spesifik terhadap suatu perilaku. 

 Perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh suatu sikap seseorang melainkan juga 

dipengaruhi oleh norma subjektif. 

 Sikap terhadap suatu perilaku bersamaan dengan norma subjektif akan 

menciptakan suatu niat untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 

Dengan demikian hubungan teori ini pada penelitian kali ini adalah bahwa 

persepsi seseorang terhadap suatu objek akan cenderung sama, tergantung pada 

bagaimana informasi yang didapatkan dari suatu objek tersebut. Maka teori ini 

menjelaskan bahwa penerimaan  Wajib Pajak terhadap pembaruan sistem dan 

kebijakan perpajakan tergantung pada pengaruh informasi yang didapatkannya. 

Teori ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan taat atau tidak dalam 

kewajibannya di bidang perpajakan dengan mempertimbangkan manfaat dan efek 

dari tindakannya dalam membayar pajak. Selain itu Wajib Pajak akan 

mempertimbangkan informasi yang didapat dari luar. Dalam hal ini Wajib Pajak 

akan dipengaruhi faktor tertentu dalam tindakannya yaitu  kontrol kepercayaan, 
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dimana sesuai kepercayaan Wajib Pajak apakah  pajak dan sistem E-Filing, E-

Billing dan Tax Amnesty  memiliki kebermanfaatan bagi dirinya dan negara. 

b. Technology Acceptance  Model (TAM) 

Model Penerimaan Teknologi (Technologi Acceptance  Model ) pertama 

kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Adhiani (2015) menyatakan 

bahwa Technologi Acceptance  Model merupakan suatu teori (model) penerimaan 

sistem teknologi yang akan digunkan oleh pemakai (user).  Davis dalam 

Simarmata (2015), menyatakan bahwa Technologi Acceptance  Model merupakan 

suatu teori yang menjelaskan perilaku pengguna (user) dalam menggunakan 

teknologi yang mana dipengaruhi beberapa faktor yaitu kemudahan persepsian 

(ease of use), manfaat (usefullnes), dan penggunaan sesungguhnya (actuall use), 

(Simarmata, 2015). 

Persepsi penggunaa (perceived usefullnes), dan persepsi kemudahan dalam 

penggunaan (perceived ease of use) mempunyai pengaruh terhadap niat pengguna 

dalam menggunakan suatu teknologi, dan juga penerimaan pengguna terhadap 

suatu teknologi (Ardhiani. 2015). Dari teori ini dijelaskan bahwa persepsi  Wajib 

Pajak pada E-Filing, E-Billing, dan Tax Amnesty tergantung dari manfaat, 

bagaimana cara memanfaatkannya, apakah dapat dipraktikkan dengan baik dan 

mudah atau tidak, dan pelaksanaan dan penggunaan sesungguhnya telah sesuai 

dengan tujuan awalnya atau tidak. 
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c. Unifiied Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Venkatesh dkk. (2003). 

Kemudian pada tahun 2012 Venkatesh mengembangkan teori ini menjadi 

UTAUT 2. Dimana apabila UTAUT 1 merupakan penerimaan teknologi dalam 

konteks  organisasi,  sedangkan pada UTAUT 2 konteksnya adalah consumer use, 

(Gioliano dan Maya, 2013). 

  Teori UTAUT merupakan teori yang mempelajari perilaku sesorang 

setelah menggunakan suatu teknologi untuk pertama kalinya, yang dipengaruhi 

oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, pengaruh sosial, dan keadaan yang 

mendukung, yang dapat dimoderasi oleh jenis kelamin, usia, pengalaman, dan 

kesukarelaan, (Sedana dan Wijaya, 2010).  

Terdapat empat variabel dalam teori ini yaitu : 

 Performance expectancy, merupakan sebuah kepercayaan dari pengguna 

ketika memakai sebuah sistem akan membantu pengguna menghasilkan 

sebuah performa dalam bekerja secara penuh, sehingga hasilnya bisa lebih 

baik. 

 Effort expectancy merupakan tingkatan usaha yang mampu dirasakan 

pengguna dalam penggunaan sistem. Teori-teori yang tergabung dalam effort 

expectancy yang pertama adalah perceived ease of use (Davis, dkk. 1989), 

menyatakan ukuran kepercayaan seseorang akan bebas dari usaha (effort) 

ketika menggunakan suatu sistem. 

 Social influence merupakan merupakan kepekaan seseorang mengenai pihak 

lain yang menggunakan juga sistem tersebut. Teori-teori yang tergabung 
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dalam social influence adalah yang pertama, subjective norm (Ajzen, 1991), 

menyatakan bahwa persepsi seseorang berhubungan dengan orang penting 

seperti keluarga atau pasangan yang dapat menentukan pikiran seseorang 

tersebut untuk tidak melakukan atau harus melakukan perilaku yang diminta. 

 Facilitating conditions merupakan keyakinan seseorang tentang keberadaan 

fasilitas organisasi seta teknis yang mampu membantu segala aktifitas 

pemakai. Teori-teori yang tergabung dalam facilitating conditions adalah 

yang pertama perceived behavioral control (Azjen, 1991) mengenai perasaan 

mudah atau sulit untuk menampilkan suatu perilaku. 

Teori ini menjelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap E-Filling, E-

Billing, dan Tax Amnesty tergantung dari kesan setelah Wajib Pajak tersebut 

menggunakan atau pun memanfaatkan program tersebut. 

d. Teori Bakti 

Teori bakti merupakan teori yang diusulkan oleh Mardiasmo. Teori ini 

mempelajari bagaimana seharusnya Wajib Pajak berperilaku terhadap 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang taat. Teori ini menjelaskan bahwa dasar 

keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat sebagai Wajib Pajak 

dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti dan Wajib Pajak yang 

patuh, rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak terhadap negara adalah 

suatu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap warga negara (Mardiasmo, 

2016:6). Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori ini 

mempelajari bahwa terdapat beberapa perilaku seseorang yang bertindak atau 

melakukan sesuatu karena kesadaran atau keharusan atas suatu kewajiaban. 
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e. Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut Undang-Undang no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak , dan pemungut oajak yang 

mempunyai hak, dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan  perpajakan. Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal 

dari kata “patuh”, yang memiliki makna menurut (kata kerja) atau taat. Yang 

mana kemudian mendapat awalan “me” dan akhiran “an”. Sehingga memiliki 

makna berbeda yaitu sifat patuh atau sifat taat. Oleh sebab itu, kepatuhan Wajib 

Pajak adalah  sifat patuh Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut 

Franzoni dalam  Banu 2008 menyatakan bahwa:  

“Kepatuhan Wajib Pajak memiliki beberapa perspektif yang dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu kevenderungan terhadap institusi publik, keadilan 

yang dirasakan wajib pajak, dan kemungkinan terjadi pelanggaran dan 

dihukumsesuai undang undang.” 

Menurut Rahman (2010), kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana 

Wajib Pajak  telah melaksanakan semua hal-hal yang menjadi suatu kewajiban 

dan juga semua haknya. Sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Aryobimo 

(2012), kepatuhan Wajib Pajak  dapat dilihat dari  kepatuhan Wajib pajak dalam 

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan SPT, dan juga kepatuhan 

dalam melakukan pembayaran pajak. Kesimpulannya kepatuhan Wajib Pajak 

adalah ketika Wajib Pajak telah melaksanakan semuakewajiban dan haknya 

sebagai Wajib Pajak, dimana hal itu ditandai dengan telah mendaftarkan diri 
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sebagai Wajib Pajak, telah menyampaikan SPT, dan pada akhirnya taat dalam 

membayar pajak.  

Menurut Nurhidayah (2015), terdapat dua macam kepatuhan, yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan 

dimana Wajib Pajak mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan formal dan 

sesuai dengan undang-undang.  Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib 

Pajak secara substantif memenuhi kewajiban perpajakan material sesuai dengan 

yang ada dalam undang-undang. Menurut Mardiasmo (2011) dalam Nurhidayah 

(2016), Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajiban dan 

hak-hak sebagai berikut: 

Kewajiaban Wajib Pajak. 

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP).  

b. Melaporkan usahanya untuk didaftarkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP). 

c. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang telah 

dipotong dari orang lain, kemudian melaporkannya, dan 

membayarnya dengan benar. 

d. Mengisi dengan benar dan melaporkan SPT dalam jangka waktunyang 

telah ditentukan. 

e. Melakukan pembukuan atau pencatatan atas pendapatan yang 

diperoleh sebagai informasi tentang keuangannya. 

f. Apabila Wajib Pajak diperiksa diwajibkan: 
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 Melaporkan pembukuan dan catatan mengenai penghasilan yang 

diperoleh dari hasil usahanya. 

 Memberikan kesempatan petugas dalam melakukan pemeriksaan 

(memasuki ruangan dan lain sebagainya). 

g. Apabila dalam pemeriksaan suatu data oleh petugas Wajib Pajak 

terikat perjanjian untuk merahasiakan suatu data, maka rahasia itu 

ditiadakan untuk memperlancar pemeriksaan. 

Hak-hak Wajib Pajak. 

1) Mengajuakan banding dan keberatan apabila tidak puas dengan 

ketetapan pajak yang diberikan kepadanya, atau potongan pajak yang 

dilakukan oleh pihak ketiga. 

2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 

3) Melakukan pembetulan terhadap SPT yang dilaporkan, apabila Spt 

belum diperiksa oleh petugas. 

4) Mengajukan permintaan penundaan pelaporan SPT. Wajib Pajak dapat 

melakukan pengajuan permintaan penundaan pelaporan SPT apabila 

dengan alasan tertentu yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral 

Pajak. 

5) Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan penundaan atau 

pengangsuran dalam membayar pajak terutangnya. 

6) Mengajuakan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam 

surat ketetapan apajak apabila terjadi kesalahan. 
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7) Meminta pengembalian atas kelebihan membayar pajak. 

8) Mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak yang 

salah, dan meminta penghapusan dan pengurangan sanksi. 

9) Memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kewajiban 

pajaknya. 

10) Meminta bukti  pemungutan dan pemotongan pajak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 

tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian 

pendahuluan kelebijan pembayaran pajak, Wajib Pajak yang patuh memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

1) Tepat wajtu dalam melaporkan surat pemberitahuan. 

2) Tidak memiliki tunggakan pajak dalam semua jenis pajak, kecuali 

telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran. 

3) Laporan keuangan harus telah diaudit oleh Akuntan Publik atau 

Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar 

tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. 

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tidak pidana dibidang 

perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang berdasarkan 

hukum selama lima tahun. 

Menurut Purnomo dalam  Nurhidayah (2015), terdapat tiga strategi yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu: 
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1) Membuat program atau kegiatan yang mampu memicu menyadarkan 

Wajib Pajak untuk patuh akan pajak. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah 

patuh agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak. 

3) Membuat program dan kegiatan yang mampu mengatasi ketidak 

patuhan Wajib Pajak terhadap pajak. 

6.  E-Filing 

E-Filing menurut Direktorat Jendral Pajak merupakan sistem pelaporan 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara on-line  dan real time melalui website 

yang telah tersedia, (Kementrian Keuangan, 2016). Menurut PER-01/PJ/2014 

dalam Suherman, dan Almunawaroh (2016), E-Filing  merupakan cara 

penyampaian SPT secara online dan real time melalui website resmi Direktorat 

Jendral Pajak.  Menurut Sakti, pengertian E-Filing  adalah suatu cara 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pemberitahuan 

perpanjang SPT yang dilakukan secara online dan real time melalui website resmi 

Direktorat Jendral Pajak.  Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 

Kep-88/PJ/2004, tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik “Wajib 

Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan elektronik melalui perusahaan 

penyedia jasa aplikasi (Aplication Service Provider) yang telah ditunjuk oleh 

Direktur Jendral Pajak”. Perusahan penyedia jasa aplikasi harus memenuhi syarat:  

1) Berbentuk badan usaha 

2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi 



 
 

24 
 

3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan bahwa 

badan tersebut merupakan perusahaan kena pajak 

4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jendral Pajak. 

Dalam E-Filing terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh Wajib 

Pajak. Menurut Gita dalam Nurhidayah (2015) terdapat tiga syarat yaitu ASP 

(penyedia layanan aplikasi),  E-FIN (electronic filing identification number), dan 

bukti penerimaan E-SPT. ASP (Application Service Provider) adalah penyedia 

layanan aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. E-FIN adalah nomor 

identitas Wajib Pajak yang menggunakan E-Filing dari kantor pajak dimana 

nomor tersebut berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. E-SPT adalah Surat 

Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk elektronik. E-Filing dibuat agar tidak ada 

kontak secara langsung antara Wajib Pajak dengan petugas pajak karena 

melakukan input sendiri atas data yang harus dilaporkan, hal ini bertujuan agar 

terjadi transparansi dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia dan terhindar dari 

korupsi, kolusi, dannepotisme.  

Menurut Suherman dan Almunawaroh, baru terdapat dua golongan SPT 

Wajib Pajak yang dapat menggunakan sistem E-Filing ini, yaitu orang yang 

menggunakan formulir 1770S- yang mendapat penghasilan dari satu atau lebih 

sumber pekerjaan atau yang dikenakan pajak penghasilan final. Kedua, SPT orang 

pribadi yang menggunakan formulir 1770SS, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang sumber penghasilannya bersumber dari satu sumber saja, dan penghasilan 

pertahunnya tidak lebih dari Rp 60.000.000 dan tidak memiliki penghasilan lain 

kecuali bunga bank atau bunga koperasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada 
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dasarnya E-Filing merupakan suatu cara tentang pelaporan SPT yang dapat 

dilkukan melalui media internet. Modernisasi  sistem administrasi  ini dilakukan 

untuk mempermudah akses Wajib Pajak. 

7.   E-Billing 

E-Billing menurut Direktorat Jendral Pajak memiliki makna sebagai 

metode pembayaran pajak secara elektronik dengan meggunakan kode 

indentIfikasi yang digunakan untuk suatu pembayaran yang diterbitkan melalui 

sitem Billing (kode Billing), (Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan). 

Menurut Arifin, sistem Billing adalah metode pembayaran elektronik dengan 

menggunkan kode billing. Billing system merupakan suatu sistem yanag dapat 

menernbitkan kode billing yang dapat menerima setoran atau pembayaran 

negara yang dilakukan secara elektronik, dimana petugas pajak tidak perlu lagi 

membuat surat setoran secara manual. Pembayaran pajak di Indonesia selama ini 

menggunakan dua Modul Penerimaan Negara, yaitu MPN-G1, dan MPN-G2. 

MPN-G1 merupakan E-Billing yang digunakan Direktorat Jendral Pajak selama 

ini, sedangkan MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara yang menggunakan 

sistem surat setoran elektronik, dimana surat setoran tersebut berdasarkan kode 

billing. (www.pajak.go.id) 

Estry (2013) menyatakan bahwa, billing system merupakan serangkaian 

proses yang meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak yang menggunakan 

sistem billing, pembuatan kode billing, pembayaran tagihan atau hutang pajak 

berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing berdasarkan Modul 

Penerimaan Negara atau pembayaran pajak melalui taller bank, atm, internet 

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


 
 

26 
 

banking atau sistem perbankan lainnya. Billing System terdiri atas empat tahap 

meliputi: 

1) Pendaftaran  

Pendaftaran merupakan langkah awal bagi Wajib Pajak yang ingin 

menggunakan cara pembayaran pajaknya melalui sistem billing, 

pendaftaran dilakukan melalui http://sse.pajak.go.id untuyk 

mendapatkan “identitas pengguna,  dan personal identification number 

(PIN)” 

2) Pembuatan kode billing 

Pembuatan kode biling dapat dilakukan dengan melakukan input atas 

setoran pajak yang terutang pada website yang disediakan oleh 

Direktorat Jendral Pajak menggunakan indentitas pengguna dan PIN. 

Kode biling akan berlaku selama 24 jam dari pembuatan, yang mana 

kode tersebut akan terhapus secara otomatis apabila melewati batas 

waktu tersebut. Setelah batas waktu yang ditentukan habis dan Wajib 

pajak belum melakukan pembayaran menggunakan kode billing 

teesebut maka harus mengulang proses pembuatan kode billing ini. 

3) Proses pembayaran 

Pembayaran dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara 

mengajukan atau menyampaikan kode billing kepada taller bank atau 

menginputnya dalam mesin ATM, atau menggunakan sistem 

perbankan lainnya. 

4) Menerima bukti pembayaran 

http://sse.pajak.go.id/
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Bukti pembayaran akan diterima Wajib Pajak berdasarkan proses 

pembayaran dan jumlah yang dibayarkan, bukti pembayaran tersebut 

dapat berupa bukti setoran dari taller, struk ATM, atau bukti transaksi 

dari proses internet banking/sms banking. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa E-Billing merupakan sistem yang berfungsi 

sebagai alat pembayaran yang menggunakan kode billing melalui transaksi 

perbankan. Dengan demikian Wajib Pajak yang ingin melakukan pembayaran 

pajak, dapat melakukannya dengan mudah dan dimana saja. Dengan kata lain 

sitem E-Biling ini adalah sistem yang mempunyai tujuan untuk memudahkan 

akses Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak ynag 

patuh. 

8.  Tax Amnesty 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016, pengertian Tax 

Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara 

mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang ini. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2016), Tax Amnesty 

merupakan program pemerintah dalam memberikan pengampunan pajak kepada 

Wajib Pajak yang meliputi pengapusan sanksi pajak, penghapusan pajak terutang, 

dan penghapusan sanksi pidana atas harta yang terlapor di SPT, dengan membayar 

tunggakan pajak yang dimilki dan membayar uang tebusan. Uang tebusan dalam 

Tax Amnesty menurut detik.com mekanismenya adalah sebagai berikut ; 
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“Harta yang breda didalam negeri yang dideklarasikan dan harta yang 

berada diluar negeri yang di repatriasikan yang diinvestasikan didalam 

negeri paling singkat tiga tahun, tarifnya sebesar 2% untuk bulan pertama 

hingga bulan ketiga masa Tax Amnesty. Untuk pendaftar pada bulan 

keempat pelaksanaan Tax Amnesty hingga tanggal 31 Desember 2016, tarif 

tebusan yang dikenakan sebesar 3%. Sedangkan peserta yang mengikuti 

Tax Annesty pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 

2017, tarif tebusannya sebesar 5%. Untuk aset yang tidak dialihkan ke 

dalam negeri tarifnya adalah untuk bulan pertama hingga bulan ketiga 

sebesar 4%. Untuk bulan keempat hingga 31 Desember 2016 tarifnya 

sebesar 6%. Dan untuk pendaftar di tanggal 1 January sampai dengan 

tanggal 31 Maret 2017 tarifnya sebesar 10%. Tarif tebusan untuk Usaha 

Kecil Mikro Menengah (UMKM), tarif tebusannya untuk aset lebih dari 

4,8 milyar hingga 10 milyar sebesar 0,5%, sedangkan utuk aset diatas 10 

milyar tarif tebusannya sebesar 2%.” 

 

Menurut Rustianti (2017), mekanisme pengajuan Tax Amnesty adalah 

sebagai berikut: 

1) Wajib Pajak bisa datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar untuk meminta kejelasan tentang pengisian dan 

kelengkapan apa saja yang harus dilampirkan dalam suart pernyataan, 

kelengkapan tersebut adalah: 

 Bukti pembayaran uang tebusan. 

 Pelunasan tunggakan pajak, bagi perserta yang masih memiliki 

tunggakan atas pajak terutangnya. 

 Daftar rincian harta (aset) yang dimiliki dan didaftarkan dalam 

Tax Amnesty. 

 Daftar hutang serta dokumen lain yang mendukung. 

 Bukti pelunasan pajak. 

 Fotocopy SPT PPh terakhir 
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 Surat peenyataan penvabutan segala permohonan yang diajukan 

peserta terhadap Direktorat Jendral Pajak. 

 Surat pernyataan bahwa mengalihkan hartanya atau merepatriasi 

hartanya untuk di investasikan di dalam negeri.. 

 Surat pernyataan tidak mengalihkan hartanya keluar negeri. 

 Surat pernyataan besaran peredaran usaga bagi peserta yang 

bergerak dibidang UMKM. 

2) Melengkapi semua persyaratan yang diperlukan guna mendaftarkan 

diri sebagai peserta Tax Amnesty yang termasuk membayar tebusan, 

melunasi tunggakan hutang pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau 

kurang bayar 

3) Menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayana Pajak atau 

tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan. 

4) Wajib Pajak memperoleh tanda terima atas surat pernyataan yang 

telah diajukan. 

5) Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri akan 

menerbitkan surat keterangan yang paling lama dalam jangka waktu 

10 hari kerja dan mengirimkan surat keterangan pengampunan pajak 

kepada Wajib Pajak. Apabila dalam 10 hari kerja surat keterangan 

pengampunan belum diturunkan maka surat perntaan dianggap 

diterima. 

6) Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 

kali sejak Undang-undang Tax Amnesty berlaku hingga tanggal 31 
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Maret 2017, dimana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat 

disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat 

pernyataan sebelumnya dikeluarkan. 

Dalam e-book yang berjudul Amnesti Pajak yang diterbitkan Direktorat 

Jendral Pajak (2016) dijelaskan bahwa terdapat beberapa subject pajak yang dapat 

mengikuti program Tax Amnesty, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak 

Badan, Wajib Pajak UMKM, dan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, 

(Kementrian Keuangan).  

9.  Pengetahuan Wajib Pajak 

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi pajak yang dimiliki oleh 

sesorang yang digunakan untuk bertindak, dan mengambil keputusan 

berhubungan dengan kewajiban, dan haknya dalam bidang perpajakan (Carolina, 

2009 dalam Khasanah, 2014). Menurut Supriyati (2009) dalam Putri (2013), 

pengetahuan perpajakan adalah  pengetahuan yang meliputi konsep umum 

perpajakan , jenis pajak yang berlaku termasuk objek pajak, subjek pajak, tarif 

pajak, ketentuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan dan 

bagaimana pengisisn surat pemberitahuan yang harus disetorkan oleh Wajib 

Pajak. Kaitan pengetahuan dengan perpajakan adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan ketentuan perpajakan termasuk peraturan perpajakan, 

penghitungan, dan pelaporan SPT  serta fungsi dan peranan pajak, dimana di 

Indonesia menganut sistem self  assessment  yang mengharuskan Wajib Pajak 

mengurus sendiri kewajiban pajaknya (Mir’atusholihah, 2013). Hal itu 
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menunjukkan bahwa perlunya pengetahuan pajak yang memadai yang harus 

dimiliki setiap Wajib Pajak.  

Menurut Rahayu, (2010) dalam Khasanah, (2014) Wajib Pajak harus 

memilki konsep tentang pengetahuan perpajakan, yaitu mengenai Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi 

Perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan perpajakan 

diatas : 

h. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2007, Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain mengenai kewajibann dan hak 

Wajib Pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran dan pemungutan pajak. 

i. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di 

Indonesia saat ini adalah self assesment system, yaitu sistem perpajakan yang 

mana Wajib Pajak diberi wewenang, dan kepercayaan untuk menghitung, 

melporkan, dan menyetorkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus 

dibayar. 

j. Pengetahuan mengenai fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi 

penerimaan, dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah fungsi pajak 

yang digunakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan 

untuk pembiayaan belanja negara. Kedua adalah fungsi mengatur, yaitu 

fungsi pajak yang digunakan sebagai alat yang mengatur kebijakan sosial, 

dan ekonomi. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Hubungan sistem E-Filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Sistem E-Filing merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk 

mempermudah aktivitas perpajakan. E-Filing merupakan sistem yang 

mempermudah penyampaian SPT secara elektronik (online) melalui jaringan 

internet. Pelaporan e-SPT ini dapat diakses melalui website resmi Direktorat 

Jendral Pajak. Oleh sebab itu pada saat ini pelaporan SPT dapat dilakukan oleh 

Wajib Pajak dimanapun, dan kapanpun secara realtime. Dengan adanya sistem E-

Filing ini akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban dan juga 

haknya, sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Hubungan antara penerapan sistem E-Filing terhadap tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak ini sesuai dengan teori-teori diatas yaitu Technology Acceptance 

Model, dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology yang mepelajari 

tentang perilaku seseorang atas penerimaannya terhadap suatu teknologi. Hal ini 

juga sesuai dengan teori Planned Behavior Theory dimana setiap tindakan 

seseorang selalu direncanakan sebelumnya, yang terakhir adalah teori bakti 

dimana seseorang akan melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya 

termasuk juga Wajib Pajak. 

Terdapat penelitian terdahulu tentang hubungan E-Filing dengan 

kepatuhan wajib pajak. Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem 

E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Widilestariningtyas dan Utami (2015) menyatakan bahwa penerapan E-Filing 
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berpengaruh positif terhadap penerimaan formal. Penelitian lainnya yang sejalan 

adalah Agustiningsih dan Isroah (2016) yang menyatakan bahwa penerapan E-

Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Dari penjelasan diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2. Hubungan sistem E-Billing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

E-Billing merupakan sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak 

yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan aktivitas 

pembayaran pajak. E-Billing merupakan sistem yang berfungsi sebagai metode 

pembayaran, dimana pembayaran pajak dapat dilakukan dengan sistem 

perbankan. Dengan demikian pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun tanpa 

harus menunggu hari kerja kantor pajak. Selain itu salah satu tujuan diadakannya 

sistem E-Biling ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Hal itu diharapkan dapat terjadi dengan kemudahan yang diberikan. 

Hubungan antara penerapan sistem E-Billing terhadap tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak ini sesuai dengan teori-teori diatas yaitu Technology Acceptance 

Model, dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology yang mepelajari 

tentang perilaku seseorang atas penerimaannya terhadap suatu teknologi. Hal ini 

juga sesuai dengan teori Planned Behavior Theory dimana setiap tindakan 

seseorang selalu direncanakan sebelumnya, yang terakhir adalah teori bakti 

dimana seseorang akan melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya 

termasuk juga Wajib Pajak. 
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Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang menyatakan bahwa E-Billing 

berpengaruh positih terhadap kepatuhan pajak. Handayani dan Noviari (2016) 

menyatakan bahwa E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. 

Dari penjelasan diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H2 : Penerapan sistem E-Billing  berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3. Hubungan kebijakan Tax Amnesty dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Tax Amnesty merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 

baru-baru ini. Kebijakan Tax Amnesty ini merupakan kebijakan yang bertujuan 

agar bagi pemilik aset yang seharusnya kena pajak, mau melaporkan asetnya 

tersebut sebagai objek pajak. Dalam Tax Amnesty ini peserta hanya perlu 

membayar tebusan atas aset yang dimiliki tanpa harus membayar denda. Dengan 

adanya Tax Amnesty ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

di Indonesia, hal ini karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah 

bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan atau mengungkapkan hartanya tanpa 

adanya denda bagi pesertanya. 

Hubungan penerapan kebijakan Tax Amnesty terhadap tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak ini sesuai dengan Planned Behavior Theory dimana Wajib Pajak 

sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Wajib Pajak akan mempertimbangkan 

informasi tentang Tax Amnesty dan manfaat dan efeknya setelah mendaftarkan 

sebagai peserta Tax Amnesty. Teori Bakti juga sesuai dengan hubungan penerapan 

kebijakan Tax Amnesty terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ini yaitu bahwa 
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peserta Tax Amnesty mendaftarkan diri adalah sebagai wujud bakti Wajib Pajak 

terhadap negaranya. 

Novita, dan Siti (2016) menyatakan bahwa penerapan Tax Amnesty 

memiliki prospek positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan Pajak. 

suyanto, dkk (2016) menyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi terdapat penelitian yang 

menunjukkan hasil yang berbeda Ragimun yang menyatakan bahwa implementasi 

Tax Amnesty di Indonesia kurang tepat, dan akan menimbulkan efek negatif.  

Dari uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Penerapan kebijakan Tax Amnesty  berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

4. Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengetahuan merupakan wawasan (ilmu) seseorang terhadap suatu hal. 

Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi bagaimana seorang Wajib Pajak sadar dan patuh terhadap 

pajak. Pengetahuan membuat Wajib Pajak mengetahui manfaat, tujuan, dan 

pentingnya pajak. Dengan demikian pengetahuan Wajib Pajak akan 

mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Karena Wajib Pajak akan 

mengetahui dampak apabila patuh terhadap pajak atau tidak. 

Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak ini sesuai dengan teori bakti Mardiasmo dimana Wajib Pajak akan taat dan 

patuh terhadap negara untuk membayar pajak. Sebab untuk patuh terhadap pajak 
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Wajib Pajak harus mengetahui tentang ketentuan umum perpajakan di Indonesia. 

Maka dari itu pengetahuan Wajib Pajak diperlukan bagi Wajib Pajak. 

Terdapat penelitian terdahulu tentang hubungan pengetahuan Wajib Pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya adalah. Putri (2013) menyatakan 

bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengarug positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Khasanah (2014) menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuan Wajib Pajak. 

Mir’atusholihah (2013) menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut :  

H4 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

C. Model Penelitian 

Gambar 2.1 
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