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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 ANALISIS 

2.1.1 Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan menghitung data yang telah 

terkumpul agar dapat disajikan dengan sistematis dan dapat 

dilakukan interprestasi. Analisis data pada penelitian kuantitatif  

dapat dihitung secara manual dengan menghitung menggunakan 

rumus-rumus statistik atau menggunakan program bantu statistik 

seperti SPSS, Minitab, XL-Stat, S-Plus dsb. (Priyatno, 2016) 

2.1.2 Analisis Deskriptif 

Menurut Priyatno (2016) pengertian analisis deskriptif menurut 

beberapa ahli sebagai berikut: 

Menurut Sugiyono (2004:169) Analisis deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

mendiskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi (Priyatno, 2016).  

Iqbal Hasan (2001:7) menjelaskan bahwa pengertian dari 

statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika yang 

mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga 

data mudah dipahami. Statistik deskriptif berhubungan dengan hal 

menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai 
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data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi 

menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan (Priyatno, 2016).  

Bambang Suryoatmojo (2004:18) mengatakan bahwa statistika 

deskriptif adalah statistika yang menggunakan data untuk 

menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai suatu kelompok. 

(Priyatno, 2016) 

 

2.2 WAJIB PAJAK 

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 (Sudirman & Amirudin, 2015). 

Wajib Pajak dibedakan menjadi dari 2 (dua) jenis, (Luqman, 2016) 

diantaranya : 

2.2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah hanya seorang (pribadi). 

Misalnya Dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI, dan lain 

sebagainya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan 

perpajakan yag berlaku. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dibagi 

menjadi 5 (lima) kategori, diantaranya : 

1. Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum 

menikah, dan suami sebagai kepala keluarga. 
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2. Hidup Berpisah (HB), yaitu wanita kawin yang dikenai pajak 

secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan 

hakim (cerai). 

3. Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri yang dikenai pajak secara 

terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan 

perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. 

4. Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin, selain kategori 

Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara 

terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi 

kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. 

5. Warisan Belum Terbagi (WBT), yaitu sebagai satu kesatuan 

merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang 

berhak, yaitu ahli waris. 

2.2.2 Wajib Pajak Badan (WP Badan) 

Berdasarkan Undang-Undang KUP yang terbaru Pasal 1 angka 

3, bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
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kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib  Pajak Badan juga dibagi 

menjadi 5 (lima) kategori, diantaranya : 

1. Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha. 

2. Joint Operation (JO), yaitu bentuk kerja sama operasi yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi. Joint Operation 

(JO) berupa perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung 

untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat 

sementara sampai proyek tersebut selesai. 

3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu Wajib Pajak 

perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan 

asing (representative office/liaison office) di Indonesia yang 

Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

4. Bendahara, adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan 

melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta 

pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

5. Penyelenggara Kegiatan, yaitu pihak selain Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 yang melakukan 
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pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan 

melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.  

 

2.3 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) 

2.3.1 Definisi SPT 

 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, 

objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Definisi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

(selanjutnya UU KUP). 

 Surat pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan, 

tidak hanya berfungsi untuk melaporkan perhitungan pajak dan 

pembayarannya, serta penghasilan yang menjadi objek pajak, tetapi 

berfungsi juga untuk melaporkan penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajak atau melaporkn harta dan/atau kewajiban. 

Sehingga, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan dapat 

dijadikan parameter “kepatuhan seseorang” (Prastowo, Priyatna, & 

Nugraha, 2016). 
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2.3.2 SPT Berdasarkan Subjek Pajak  

Pembagian jenis surat pemberitahuan juga bisa dilakukan 

berdasarkan subjek pajak, artinya pembagian dilakukan berdasarkan 

pihak yang mengisi dan melaporkan serta pemberitahuan. 

Berdasarkan subjek pajak, surat pemberitahuan (SPT) dibedakan 

menjadi 2 (dua) jenis, (Prastowo, Priyatna, & Nugraha, 2016) yaitu : 

1. Surat pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

 Surat ini digunakan WPOP dalam melaporkan perhitungan 

atau pembayaran pajak pribadi, objek pajak atau bukan objek 

pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. Surat pemberitahuan yang termasuk 

WPOP adalah surat pemberitahuan tahunan PPh OP form 1770 

S, dan 1770. 

2. Surat pemberitahuan Wajib Pajak Badan (WP Badan).  

 Surat ini digunakan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan 

perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan 

objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan 

yang termasuk dalam jenis ini adalah surat pemberitahuan 

tahunan PPh badan form 1771.  

2.3.3 SPT Berdasarkan Jenis Penghasilan atau Pekerjaan 

 Salah satu cara membedakan SPT juga dapat dilakukan 

berdasarkan jenis penghasilan atau pekerjaan seseorang. Penghasilan 

dan profesi yang berbeda akan membedakan jenis SPT seseorang. 
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Seseorang karyawan dengan pengusaha tentu memiliki SPT yang 

berbeda. Sesorang pengusaha juga memiliki SPT yang berbeda 

dengan seseorang karyawan yang memiliki usaha sampingan. 

(Prastowo, Priyatna, & Nugraha, 2016) 

 Berikut ini jenis-jenis SPT menurut penghasilan atau profesi 

dari Wajib Pajak, (Prastowo, Priyatna, & Nugraha, 2016) 

diantaranya : 

1. SPT 1770 SS adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dari satu pemberi kerja dengan penghasilan broto selama satu 

tahun tidak melebihi Rp. 60.000.000,00. 

2. SPT 1770 S adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dari satu atau lebih pemberi kerja. SPT ini juga digunakan oleh 

Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dalam negeri 

lainnya, penghasilan yang bersifat final, atau telah dikenakan 

PPh final. 

3. SPT 1770 yaitu SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang menjalankan usaha bebas, pekerjaan bebas, 

dan/atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya. 
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2.4 E-FILING 

E-filing (Elektronik Filling) adalah aplikasi penyampaian SPT (Surat 

Pemberitahuan) tahunan PPh (Pajak Penghasilan) secara elektronik yang 

dilakukan secara online dan real time melalui media internet pada website 

DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan 

SPT elektronik. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman dan/atau aplikasi untuk 

perangkat bergerak (mobile device). Adapun penyedia layanan SPT 

elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan 

yang berkaitan dengan proses penyampaian e-filing ke DJP, yang meliputi 

penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik. 

E-filing adalah sebuah produk inovasi dari DJP dalam bentuk 

pengembangan teknologi informasi yang diciptakan untuk memudahkan dan 

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menggunakan e-filing, proses 

kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan 

mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak 

online yang siap memandu Wajib Pajak. Selain itu, layanan pajak online 

dapat diakses kapan pun dan dimana pun selama terhubung dengan internet, 

sehingga penyampaian SPT melalui e-filing dapat dilakukan setiap saat 

selama 24 jam. Dan juga dalam e-filing tidak diperlukan lagi dokumen fisik 

berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim langsung dalam 

bentuk dokumen elektronik. 
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2.5 TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) 

 Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang 

dikembangkan dari model TRA (Theory of Reasoned Action) oleh Ajzen 

dan Fishbein (1980), menyatakan dengan satu premis bahwa persepsi 

seseorang terhadap suatu hal dapat menentukan sikap dan perilaku 

seseorang tersebut (Gunawan, 2014). TAM digunakan untuk memprediksi 

penerimaan pengguna atas teknologi berdasarkan 2 (dua) variabel utama, 

yaitu persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use). persepsi kemanfaatan (perceived 

usefulness) diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan 

menggunakan suatu teknologi, akan dapat meningkatkan kinerja pengguna, 

sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat 

digunakan dengan mudah dan  dipelajari sendiri. (Laihad, 2013) 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Menurut Sarana (2000) dalam Armanda (2015), Technology Acceptance 

Model (TAM) yang pada awalnya dikembangkan oleh Davis (1989) tersebut 

kemudian dipakai dan dikembangkan kembali oleh beberapa peneliti seperti 

Adam et al.,(1992) Szajna (1994), Igbaria et al., (1995) dan Venkatesh 

(2000). Beberapa yang dilakukan dalam penelitian untuk menganalisa dan 
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memahami faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi dapat diterima, 

diantaranya yang tercatat dalam berbagai literatur dan referensi hasil riset di 

bidang teknologi informasi yaitu seperti Theory Of Reasoned Action(TRA), 

Theory of Planed Behaviour (TPB) (Armanda, 2015). Dan dalam penelitian 

teknologi informasi, Technology Acceptance Model (TAM) merupakan 

salah satu model yang paling banyak digunakan karena model ini lebih 

sederhana dan mudah diterapkan. (Lie & Sadjiarto, 2013) 

Technology Acceptance Model (TAM) terdapat 5 konstruksi menurut 

Firdaus (2012) dalam (Oktofiyani, Nurmalasari, & Aggraeni, 2016) 

diantaranya : 

1. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), didefinisikan 

sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi akan bebas dari usaha. 

2. Persepsi kegunaan (perceived usefulness), didefinisikan sebagai sejauh 

mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerjanya. 

3. Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using 

technology), didefinisikan sebagai evaluasi dari pemakai tentang 

ketertarikannya dalam menggunakan teknologi. 

4. Minat perilaku (behavioral intention), didefinisikan sebagai minat 

(keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. 

5. Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual Use), Dapat diukur 

dengan jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan 

teknologi dan frekuensi penggunaan teknologi tersebut. 
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2.6 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian yang dilakukan oleh andrew (Gunawan, 2014) yaitu tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang nasabah untuk mau 

menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Perbankan berupa Internet 

Banking dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). 

Objek yang digunakan yaitu nasabah Bank Central Asia Palembang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi keamanan, dan sikap berhubungan positif secara 

signifikan dengan minat nasabah Bank Central Asia untuk menggunakan 

Internet Banking dan persepsi kegunaan tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap minat, melainkan berpengaruh secara tidak langsung melalui sikap.  

(Kurniawan, Samuel, & Japarianto, 2013) juga meneliti tentang 

pengaruh penerimaan nasabah terhadap layanan mobile banking dengan 

menggunakan technology acceptance model dan theory of reasoned action. 

Variabel yang digunakan yaitu perceived ease of use, perceived usefulness, 

attitude toward use, behavioral intention. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perceived ease of use memberikan pengaruh positif terhadap 

perceived usefulness, perceived usefulness memberikan pengaruh positif 

terhadap attitude towards use, perceived ease of use memberikan pengaruh 

positif terhadap attitude towards use, dan attitude towards use memberikan 

pengaruh positif terhadap behavior intention.  

(Chandra & Rahmawati, 2016) meneliti mengenai pengaruh kemudahan 

penggunaan, kepercayaan, dan computer self efficacy terhadap minat 

penggunaan e-SPT dalam pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kemudahan penggunaan 

terhadap minat penggunaan e-SPT, terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kepercayaan terhadap minat penggunaan e-SPT, terdapat pengaruh positif 

dan signifikan computer self efficacy terhadap minat penggunaan e-SPT dan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan kemudahan penggunaan, 

kepercayaan dan computer self efficay terhadap minat penggunaan e-SPT, 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dan penggunaan e-bill atau electronic billing 

dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). 

Obyek dalam penelitian tersebut adalah pelanggan pascabayar kartu HALO 

corporate di PT. Telkomsel Surabaya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian diantaranya persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, 

sikap akan penggunaan, minat perilaku penggunaan, dan penggunaan 

senyatanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Persepsi 

kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan berpengaruh positif 

terhadap sikap penggunaan. Sikap penggunaan tidak berpengaruh terhadap 

minat perilaku penggunaan. Sedangkan minat perilaku penggunaan juga 

tidak berpengaruh terhadap penggunaan senyatanya dalam menggunakan e-

bill. 

Menurut (Dyanrosi, 2015) yang melakukan penelitian tentang perilaku 

Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap minat perilaku menggunakan e-filing 

dengan menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang 

pernah menggunakan e-filing di Kota Malang menunjukan hasil bahwa 
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pengalaman menggunakan  berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

perilaku untuk menggunakan e-filing, sikap terhadap penggunaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan 

e-filing, kompleksitas penggunaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

persepsi kegunaan e-filing, kesukarelaan menggunakan berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-filing, 

persepsi kegunaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat 

perilaku untuk menggunakan e-filing, pengalaman menggunakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi kegunaan e-filing, jenis 

kelamin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap persepsi kegunaan e-

filing, jenis kelamin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap persepsi 

kemudahan penggunaan e-filing, usia berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap persepsi kegunaan e-filing, usia berpengaruh negatif signifikan 

terhadap persepsi kemudahan penggunaan, tingkat pendidikan berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap persepsi kegunaan e-filing, tingkat 

pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap persepsi 

kemudahan penggunaan e-filing, persepsi kegunaan berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap sikap penggunaan e-filing, persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap penggunaan e-

filing. 

Penelitian yang dilakukan (Laihad, 2013) terhadap pengaruh perilaku 

Wajib Pajak terhadap penggunaan e-filing Wajib Pajak. Subjek penelitian 

tersebut adalah Wajib Pajak yang ada di Kota Manado. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian antara lain persepsi kegunaan, persepsi 
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kemudahan, sikap terhadap perilaku dan penggunaan e-filing. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan secara signifikan 

berpengaruh terhadap penggunaan e-filing, persepsi kemudahan secara 

signifikan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing, tetapi sikap terhadap 

perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan e-filing. 

(Lie & Sadjiarto, 2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing di Kota Kediri 

dengan variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, kesukarelaan, faktor sosial. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi terhadap kegunaan berpengaruh terhadap 

minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing, persepsi kemudahan 

berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing, 

Kesukarelaan berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan 

e-filing, faktor Sosial berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam 

menggunakan e-filing. 

 


