
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1.  Tinjauan Teori 

2.1.1. Pajak 

2.1.1.1. Pengertian Pajak 

     Pengertian pajak telah dikaji dan diuraikan oleh banyak tokoh ahli 

dengan  sudut pandang dan definisi  yang berbeda-beda pula. Tidak ada 

batasan tentang pandangan masyarakat mengenai arti pajak itu sendiri. 

Meskipun pajak memiliki arti yang sangat luas dan berbeda-beda, inti 

dan tujuan pajak pun tetap sama. 

     Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 

tahun 2009, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

     Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya 

Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan UUD (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

     Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

persamaan pandangan mengenai pajak. Kedua pandangan tersebut 

mendasari bahwa pajak merupakan unsur penting kas Negara Republik 

Indonesia dimana pemungutannya ditujukan kepada semua warga 

negara tanpa terkecuali, serta manfaat pajak tidak hanya dirasakan 
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secara individual akan tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Pajak juga dijadikan sebagai pemasukan kas negara untuk membiayai 

pengeluaran negara itu sendiri. 

 

2.1.1.2. Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua 

fungsi (Mardiasmo, 2018) yaitu :  

1. Fungsi Anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi 

pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  

Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan 

dalam negeri.  

2. Fungsi Mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau 

melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.  

Contoh: Tarif pajak untuk ekspor 0% dan pajak tinggi untuk 

minuman keras. 

 

2.1.2.  E-Filling 

2.1.2.1.  Pengertian E-Filling  

     E-Filling adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara eletronik 

yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di website 

DJP yaitu www.djponline.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi 

(ASP/Aplication Service Provider) yang terdaftar secara resmi sebagai 

agen pajak.  

     Dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi, e-Filling melayani 

penyampaian dua jenis SPT, yaitu : 

1. Formulir 1770 S  

     Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya 

diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja. Memiliki penghasilan 

lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

Contohnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI dan Polri, 

http://www.djponline.pajak.go.id/
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pejabat negara yang punya penghasilan lain, seperti sewa rumah, 

honor sebagai pembicara/pengajar/pelatih. 

2. Formulir 1770 SS  

     Digunakan oleh WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan 

selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah pendapatan 

kotor tidak lebih dari Rp60 juta setahun. Contohnya karyawan 

swasta dan PNS. 

     Menurut Amalia (2016), tujuan utama layanan pelaporan pajak 

secara e-Filling ini adalah: 

1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan 

SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga 

wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau 

tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat 

melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat 

membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib 

Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke 

Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.  

2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan 

memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan 

penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, 

pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan 

SPT. 

3. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan 

cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan 

pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-Filing dimana 

sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah 

Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai. 
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2.1.2.2.  Proses menggunakan E-Filling  

Dalam Peraturan Jenderal Pajak No.Per-01/PJ/2016, berikut ini 

proses untuk melakukan e-Filling dan tata cara penyampaian SPT 

Tahunan secara e-Filling:  

1. Mendapatkan E-FIN Pajak (Electronic Filing Identification 

Number)   Agar dapat menggunakan aplikasi DJP online e-filing, 

anda harus memiliki nomor e-FIN. E-FIN Pajak (Electronic Filing 

Identification Number) adalah nomor identitas Wajib Pajak yang 

digunakan pada saat pelaporan atau transaksi pembayaran pajak 

melalui DJP online. Nomor e-FIN dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama dimana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) anda terdaftar.  

2. Registrasi Pendaftaran Akun  

a) Setelah mendapatkan nomor e-FIN, registrasi e-FIN tersebut ke 

situs Direktorat Jenderal Pajak, melalui login ke DJP Online  

yaitu https://djponline.pajak.go.id/. 

b) Klik daftar, masukkan NPWP, nomor e-FIN yang anda peroleh 

dari KPP, masukkan kode keamanan captcha, dan klik verifikasi.  

c) Setelah itu akan muncul halaman baru mengenai verifikasi 

pendaftaran d. Nama anda akan terisi secara otomatis sesuai 

dengan data NPWP.  

d) Periksalah kembali jika data dan nama sudah sesuai, masukkan 

alamat email anda, email tersebut akan digunakan untuk aktivasi 

dan sebagai sarana penyampaian informasi data terkait dengan 

pelaporan SPT Online Tahunan anda.  

e) Masukkan nomor handphone anda, dengan diawali nomor kode 

Negara, untuk Negara Indonesia gunakan kode 62.  

f) Apabila data yang anda masukkan telah sesuai klik tombol 

simpan.  

https://djponline.pajak.go.id/
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g) Buka alamat email anda, periksa email masuk dari DJP dan 

lakukan aktivasi akun anda dengan mengklik link aktivasi yang 

telah disediakan.  

h) Selesai sudah proses registrasi pendaftaran akun pada situs 

Direktorat Jenderal Pajak. 

 

2.1.2.3.  Lapor SPT Tahunan  

     Setelah wajib pajak mendaftarkan akun pajaknya di website DJP, 

berikut dijelaskan  tahap-tahap melaporkan pajak dalam e-Filling, 

yaitu: 

1. Login kembali ke alamat http://djponline.pajak.go.id/ kemudian 

masukkan nomor NPWP, password login, dan kode keamanan 

captcha, klik tombol login.  

2. Setelah login anda akan masuk ke halaman utama dashboard layanan 

DJP online. Untuk memulai membuat SPT Tahunan, klik ikon e-

filling. 

3. Klik buat SPT, anda akan masuk ke halaman pemilihan Formulir 

SPT, misalnya anda ingin mengisi SPT 1770 SS. Sebelum memulai 

langkah pengisian e-filling untuk SPT Tahunan 1770 SS, pastikan 

Anda sudah mendapat dokumen penting, berupa bukti potong pajak 

dari perusahaan tempat anda bekerja.  

     Sebelum masuk ke formulir SPT 1770 SS, anda akan diberi tiga 

pertanyaan terkait status anda, yaitu : 

• Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas? 

Pilih Tidak 

• Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas? 

Pilih Tidak. 

• Apakah Anda Seorang Suami/Istri yang Menjalankan Kewajiban 

Perpajakan Terpisah (MT) atau Pisah Harta? 

Pilih Iya jika dijalankan secara terpisah, dan pilih Tidak jika 

dijadikan   satu laporan pajaknya. 

http://djponline.pajak.go.id/
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• Apakah Penghasilan Bruto yang Anda peroleh selama setahun 

Kurang dari 60 juta Rupiah? 

Pilih Iya. 

Selanjutnya untuk pengisian SPT ini,terdapat beberapa langkah dan 

formulir yang wajib anda ikuti dan isi melalui aplikasi e-filing pajak: 

a) Langkah-1: Isi Data Formulir 

• Tahun Pajak : Masukkan tahun pajak SPT Tahunan yang ingin 

anda laporkan, misalnya Tahun 2019.  

• Sattus Pajak : jika anda baru pertama kali melapor SPT Tahun 

2019 tersebut, pilih opsi normal, jika anda pernah melaporkan 

SPT untuk tahun pajak bersangkutan atau melakukan revisi SPT 

tersebut, pilih opsi pembetulan dan masukkan angka sesuai 

dengan urutan revisi. 

b) Langkah-2 : Input Data Pemotongan PPh dari pihak ketiga  

• Pilih Iya apabila anda menggunakan data tersebut untuk 

pengisian SPT. 

• Pilih Tidak apabila anda menggunakan Bukti Potong sebagai 

acuan pengisian SPT.  

Anda bisa menambahkan data bukti pemotongan atas penghasilan 

yang anda peroleh. Jika anda adalah seorang karyawan siapkan Bukti 

Potong PPh 21 Formulir 1771-A1 dan 1771-A2. Klik tombol 

tambah, masukkan data sesuai dengan bukti potong yang anda miliki 

saat ini, pastikan data anda yang anda masukkan benar dan sesuai 

dengan bukti yang ada, lalu klik simpan. 

c) Langkah-3 : Isi Data SPT (Form-A) 

• Pajak Penghasilan Bruto 

     Isilah data penghasilan bruto anda selama setahun. 

• Pengurang 

     Isikan jumlah pengurang seperti biaya jabatan, iuran pension, 

atau iuran JHT/THT. 

• Pilih status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
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Kemudian sistem secara otomatis akan menghitung pajak anda 

• Isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan anda, 

dengan demikian anda akan mengetahui apakah status SPT anda 

apakah Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar. 

• Jika SPT anda Nihil, anda bisa melanjutkan pengisian pada Form-

B. 

• Jika SPT anda Kurang Bayar, maka anda akan diberikan 

pertanyaan lanjutan. Jika belum membayar, Pilih Belum dan anda 

akan diarahkan untuk membuat kode e-billing terlebih dahulu. 

Jika anda sudah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa 

jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerimaan Negara 

(NTPN) atau Pemindahbukuan, kemudian isi tanggal dan jumlah 

pembayaran. 

• Jika SPT anda Lebih Bayar, silahkan unggah dokumen 

pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau 

bukti pembayaran lainnya.   

d) Langkah ke-4 : Isi Data SPT (Form-B) 

Isilah data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak 

dikenakan pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan UU 

Perpajakan.  

e) Langkah ke-5 : Isi Data SPT (Form-C) 

• Input Harta  

Jika anda memiliki salah satu harta atau sejenisnya dari list 

kelompok harta seperti yang tercantum dibawah ini pilih opsi Ya, 

dan klik tombol tambah harta. Setelah anda yakin dengan data 

tersebut klik tombol simpan.  

Jenis harta yang dilaporkan: Kas dan Setara Kas; Piutang dan 

Piutang Afiliasi; Investasi berbentuk Saham, Obligasi, Reksadana 

dan lainnya; Tanah dan Bangunan;  Alat transportasi kendaraan 

bermotor; Harta beharga lainnya. 

• Input Hutang  
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Jika anda memiliki hutang ke lembaga pembayaran atas 

perolehan asset, pilih opsi Ya dan klik tombol tambah utang. 

Masukkan data sesuai dengan utang yang anda miliki dan klik 

Simpan.Jika anda yakin klik Tombol selanjutnya.  

f) Langkah ke-6 : Konfirmasi Persetujuan Centang  

Pernyataan bahwa anda telah menyampaikan data tersebut dengan 

sebenarnya akibat sanksi-sanksi hukum sesuai yang berlaku. Klik 

langkah selanjutnya  

g) Langkah ke-7 : Pengiriman SPT Tahunan  

Klik tulisan disini warna orange untuk meminta nomor verifikasi 

untuk pengiriman SPT dari sistem DJP. Pilih media email untuk 

menerima kode verifikasi, dan cek email masuk dari: 

efilling@pajak.go.id , masukkan kode tersebut pada kolom verifikasi 

dan klik Kirim SPT. Jika anda berhasil mengirimkan SPT Tahunan 

tersebut, anda akan diarahkan menuju dashboard utama, SPT yang 

berhasil dikirim datanya tertera di List Daftar SPT. SPT yang telah 

anda buat dan berhasil dikirim tersebut bisa anda cetak melalui menu 

Action dan kliklah icon printer. 

 

2.1.3. Account Representative  

     Menurut Keputusan  Menteri Keuangan No.98/KMK/01/2006 Tentang 

Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

Mengimplementasikan Organisasi Modern, pasal 1 ayat 2 berbunyi: 

“Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

mengimplementasikan Organisasi Modern.”    

     Menurut Amalia (2016), dapat dipaparkan mengenai tugas utama AR 

sebagai petugas pajak yaitu sebagai berikut. 

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak,  

2. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib 

pajak, 

mailto:efilling@pajak.go.id
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3. Penyusunan profil wajib pajak,  

4. Analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 

intensifikasi,  

5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

     Dari pemaparan kelima tugas utama AR tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa peran utama AR menjadi berganda, dimana AR tidak hanya 

menjadi petugas pajak yang mengawasi, akan tetapi juga menjadi mitra 

bagi wajib pajak. Hal ini membuat ketidaknyamanan AR karena selain 

mengawasi, mereka juga dituntut untuk memberikan pelayanan konsultasi. 

Hal ini ditakutkan akan merugikan wajib pajak dimana AR dapat 

memanfaatkan posisi tersebut untuk melakukan pemerasan terhadap wajib 

pajak.  

 

     Kemudian setelah 8 tahun peran AR berjalan di berbagai kantor pajak, 

Dirjen Pajak kembali mengkaji ketetapan dan memutuskan perubahan 

tugas dan peran AR dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

13/PJ/2014 tentang Penunjukkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam 

Rangka Uji Coba Penataan Tugas dan Fungsi Account Representative pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama.  

 

     Sesuai keputusan yang telah diubah oleh Dirjen Pajak, peran dan tugas 

utama AR dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan 

konsultasi wajib pajak mempunyai tugas sebagai berikut: 

• melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, 

• melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak, 

• melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP, 

• melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan 

penggalian potensi wajib pajak mempunyai tugas sebagai berikut: 
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• melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, 

• menyusun profil WP, 

• melakukan analisis kinerja WP, 

• rekonsiliasi data WP dalam rangka intensifikasi dan himbauan 

kepada WP. 

     Dengan adanya pengelompokkan fungsi dan peran AR tersebut, 

diharapkan kegunaannya lebih efektif dan kinerja AR akan lebih baik 

karena mereka sudah fokus ke dalam perannya masing-masing.  

 

2.2.  Penelitian Terdahulu 

     Berikut berbagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan e-Filling terhadap berbagai variabel penelitian. 

     Penelitian yang dilakukan oleh  Handayani & Tambun (2016) yang 

melakukan pengujian terhadap Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan 

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. Sampel dalam 

penelitian ini merupakan 152 responden dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif menunjukkan hasil bahwa sistem e-Filling dan 

pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sama halnya dengan variabel sosialisasi, tidak memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak belum 

mengikuti sosialisasi dengan baik sehingga pengetahuan tentang pajak 

sangat kurang. Perbedaan penelitian saya yaitu tidak adanya variabel 

pengetahuan perpajakan dan variabel moderasi pada penelitian saya. 

     Penelitian yang dilakukan oleh  Amalia (2016) yang melakukan 

pengujian terhadap Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Tingkat 

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel 

Intervening. Penelitan ini menggunakan sampel dengan jumlah 103 

responden WPOP di kota Palembang dengan metode penelitian deskriptif 
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menunjukkan hasil bahwa Variabel Pelayanan Account Representative 

terbukti dapat memediasi secara sempurna atau menjelaskan pengaruh 

penerapan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

penyampaian SPT. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih & Isroah (2016) yang 

melakukan pengujian terhadap Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat 

Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel WPOP yang terdaftar di 

KPP Yogyakarta dengan jumlah sampel 70 reponden. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu deskriptif korelasional menunjukkan hasil bahwa 

penerapan sistem e-Fillling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Penerapan sistem e-Filling dapat meningkatkan kepatuhan dari 

wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Yogyakarta. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada variabel 

intervening yang saya tambahkan ke dalam penelitian yaitu peran AR. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Setiawan (2017) yang 

melakukan pengujian tentang Pengaruh Kinerja Account Representative, 

Self Assessment System, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak” dengan metode deskriptif menunjukkan hasil bahwa kinerja 

Account Representative, self assessment system, dan pemeriksaan pajak 

secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP di Kota 

Yogyakarta. Perbedaan penelitian saya yaitu saya menambahkan variabel 

e-Filling sebagai variabel independen.  

     Penelitian yang dilakukan oleh Nawangsasi et.al  (2018) yang 

melakukan analisa terhadap Pelaporan E-Filling terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan metode penelitian deskriptif, 

komparatif, dan verifikatif menunjukkan hasil bahwa variabel e-Filling 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Bandung.  

     Penelitian yang dilakukan oleh Suratningsih & Merkusiwati (2018) 

yang melakukan pengujian terhadap Penerapan Sistem e-Filling dan Peran 
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Account Representative pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 

dengan metode kuantitatif menunjukkan hasil bahwa penerapan e-Filling 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Denpasar Timur. Wajib Pajak yang puas akan dapat merubah 

perilakunya dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat. 

Semakin baik penerapan e-Filling yang dilaksanakan, maka akan dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk peran 

Account Representative tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Erawati (2018) yang 

melakukan pengujian terhadap pengaruh penerapan E-Filling terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan 

Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris 

Di Kabupaten Gunungkidul)” dengan metode penelitian kuantitatif 

menyatakan bahwa program e-Filling berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian saya yaitu saya menggunakan 

variabel moderasi (Account Representative). 

     Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019) yang melakukan 

analisa terhadap Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi 

Pajak serta Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung dengan Peran Account 

Representative sebagai variabel moderasi dengan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP, kualitas 

pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Analisis variabel moderating dengan selisih 

mutlak menunjukkan bahwa peran Account Representative tidak dapat 

memoderasi kemanfaatan NPWP dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak tetapi dapat memoderasi kualitas pelayanan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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     Penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Sudiartana (2019) yang 

melakukan pengujian terhadap pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan 

E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet 

Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar” dengan metode 

penelitian deskriptif menunjukkan hasil bahwa e-Filling  berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Perbedaan dengan 

penelitian saya yaitu saya menambahkan peran Account Representative 

sebagai variabel intervening. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Mallarangi et.al (2019) yang melakukan 

pengujian terhadap pengaruh Peran Account Representative dan 

Pemahaman terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi” 

dengan metode penelitian kuantitatif menyatakan bahwa peran AR dan 

pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kepatuhan wajib pajak yang diteliti di KPP Pratama Makassar Utara. 

Perbedaan penelitian saya yaitu tidak adanya variabel pemahaman 

perpajakan akan tetapi adanya variabel e-Filling pada penelitian saya.
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Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul penelitian Tujuan Penelitian Variabel Sampel 
Metode 

Penelitian 

Hasil 

Handayani &  

Tambun 

(2016) 

Pengaruh Penerapan 

Sistem E-Filing dan 

Pengetahuan 

Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dengan 

Sosialisasi Sebagai 

Variabel Moderating 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah 

sistem e-Filling dan 

pengetahuan perpajakan 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, 

variabel moderasi 

sosialisasi sama-sama 

memperkuat pengaruh 

penerapan e-Filling dan 

pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

e-Filling, 

pengetahuan 

perpajakan, 

kepatuhan wajib 

pajak, sosialisasi 

perpajakan 

Jumlah responden yang 

terdaftar di Perkantoran 

Sunrise Garden seperti 

Pemilik Usaha dan 

Karyawan sebanyak 152 

responden. 

Deskriptif Hasil penelitian menujukkan 

bahwa variabel e-Filling dan 

variabel moderasi sosialisasi 

perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan WP, 

sedangkan pengetahuan 

perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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Amalia  

(2016) 

Pengaruh Penerapan E-

Filing terhadap 

Tingkat Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

dengan Pelayanan 

Account 

Representative sebagai 

Variabel Intervening di 

Kota Palembang 

Untuk memperoleh bukti 

mengenai pengaruh 

penerapan e-Filling 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan pelayanan 

Account Representative 

sebagai variabel 

intervening.  

E-Filling, 

Account 

Representative, 

kepatuhan wajib 

pajak 

Sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 103 

responden WPOP di Kota 

Palembang 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Variabel Pelayanan Account 

Representative terbukti dapat 

memediasi secara sempurna 

atau menjelaskan pengaruh 

penerapan           e-Filling 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi dalam 

penyampaian SPT. 

Agustiningsih    

& Isroah  

(2016) 

Pengaruh Penerapan E-

Filing, Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan dan 

Kesadaran Wajib Pajak 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP 

Pratama Yogyakarta 

Untuk mengetahui pengaruh 

penerapan e-Filling, tingkat 

pemahaman perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

E-Filling, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Jumlah sampel sebanyak 

70 responden WPOP di 

KPP Pratama Yogyakarta 

Deskriptif 

Korelasional 

Penerapan e-Filling, tingkat 

pemahaman perpajakan dan 

kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di 

KPP Pratama Yogyakarta. 
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Suyanto& 

Setiawan  

(2017) 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kinerja 

Account 

Representative, Self 

Assessment System, 

dan Pemeriksaan Pajak 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Untuk menganalisis 

pengaruh kinerja Account 

Representative, Self 

Assessment System, dan 

Pemeriksaan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kinerja Account 

Representative, 

Self Assessment 

System,  

Pemeriksaan 

Pajak, 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Data yang digunakan 

adalah data primer pada 

hasil kuesioner 104 

responden WPOP yang 

terdaftar di KPP Pratama 

Yogyakarta 

 

 

 

 

 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

Kinerja Account 

Representative, self 

assessment system, dan 

pemeriksaan pajak secara 

simultan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan WP di 

Kota Yogyakarta. 

Nawangsasi 

et.al  (2017) 

Analisis Pelaporan E-

Filling terhadap 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP 

Pratama Bandung  

Untuk mengetahui 

Pengaruh penerapan e-

Filling terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak 

E-Filling, 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Data penelitian berupa 

SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar dan realisasi 

pelaporan SPT tahun 2013 

-2016 di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Kota 

Bandung Kanwil DJP 

Jawa Barat 1 

Deskriptif, 

Komparatif, 

dan 

Verifikatif 

Penerapan e-Filling tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 
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Suratningsih & 

Merkusiwati  

(2018) 

Pengaruh Penerapan 

Sistem E-Filling dan 

Peran Account 

Representative pada 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Untuk mengetahui bukti 

empiris apakah terdapat 

pengaruh penerapan sistem 

e-filling dan account 

representative terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

E-Filling, Peran 

Account 

Representative, 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang Terdaftar Di 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama DenpasarTimur 

sebanyak 100 responden. 

Kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Penerapan e-Filling 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama 

Denpasar Timur., sedangkan 

peran Account Representative 

tidakberpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP 

Pratama Denpasar Timur. 

Ratnasari & 

Erawati  

(2018) 

Pengaruh Penerapan E-

Filling terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam 

Menyampaikan SPT 

Tahunan dengan 

Kepuasan Kualitas 

Pelayanan sebagai 

Variabel Intervening 

Untuk mengetahui 

Pengaruh Penerapan E-

Filling terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam 

Menyampaikan SPT 

Tahunan dengan Kepuasan 

Kualitas Pelayanan sebagai 

Variabel Intervening  

E-Filling, 

Kepatuhan wajib 

pajak, Kepuasan 

kualitas 

pelayanan 

Sampel diambil dari 70 

responden WPOP yang 

terdaftar di KPP 

Gunungkidul yang telah 

menggunakan E-Filling 

 

 

 

 

Kuantitatif Penerapan e-Filling 

berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam Menyampaikan SPT 

Tahunan melalui Kepuasan 

Kualitas Pelayanan  
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(Studi Empiris di 

Kabupaten 

Gunungkidul) 

 

 

 

 

 

 

 

Wulandari 

(2019) 

Analisis Kemanfaatan 

NPWP,Kualitas 

Pelayanan, dan Sanksi 

Pajak serta 

Pengaruhnya terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

yang terdaftar di Kpp 

Pratama Cibitung 

dengan Peran Account 

Representative sebagai 

Variabel Moderasi 

Untuk menguji pengaruh 

kemanfaatan NPWP, 

kualitas pelayanan, dan 

sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

dengan peran Account 

Representative sebagai 

variabel moderasi. 

Kemanfaatan 

NPWP, Kualitas 

Pelayanan, 

Sanksi 

perpajakan, 

Kepatuhan wajib 

pajak, Account 

Representative  

Sampel diambil dari 100 

responden yang telah 

mendaftarkan diri di KPP 

Pratama Cibitung 

Kuantitatif 

pendekatan 

deskriptif 

Hasil penelitian dengan 

analisis regresi linear 

berganda menunjukkan 

bahwa kemanfaatan NPWP, 

kualitas pelayanan, dan 

sanksi pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Analisis variabel 

moderating degan selisih 

mutlak menunjukkan bahwa 

peran account representative 

tidak dapat memoderasi 



 

19 

 

kemanfaatan NPWP dan 

sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak tetapi 

dapat memoderasi kualitas 

pelayanan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 Pratama & 

Sudiartana 

(2019) 

Pengaruh Penerapan 

Sistem E-Filing dan E-

Billing terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak dengan 

Pemahaman Internet 

Sebagai Variabel 

Moderasi pada KPP 

Pratama Gianyar 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh 

penerapan  Sistem E-Filling 

dan E-Billing terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

dengan Pemahaman Internet 

Sebagai Variabel Moderasi 

pada KPP Pratama Gianyar 

 

 

 

 

 

E-Billing,  

E-Filling, 

Kepatuhan 

Wajib Pajak, 

Pemahaman 

Internet 

Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini 

sebanyak 100 responden 

yang terdaftar di KPP 

Pratama Gianyar yang 

telah memakai e-Filling 

dan e-Billing 

 

 

 

 

 

 

 

 Deskriptif Hasil penelitian menyatakan 

bahwa penerapan  Sistem E-

Filling dan E-Billing 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, 

kemudian Pemahaman 

Internet dapat memoderasi 

(memperkuat) penerapan  

Sistem E-Filling dan E-

Billing terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 
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Mallarangi 

et.al  

(2019)  

Peran Account 

Representative dan 

Pemahaman terhadap 

Peningkatan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Pribadi di KPP 

Pratama Makassar 

Utara 

Untuk menguji pengaruh 

pemahaman perpajakan, 

pelayanan perpajakan, 

konsultasi wajib pajak dan 

pengawasan wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama 

Makassar Utara. 

Account 

Representative, 

pemahaman 

perpajakan, 

kepatuhan wajib 

pajak 

Sampel dalam penelitian 

ini yaitu 100 wajib pajak 

yang telah mendaftarkan 

diri di KPP Pratama 

Makassar Utara 

Kuantitatif Pemahaman Perpajakan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Semakin tinggi pemahaman 

perpajakan, maka kepatuhan 

wajib pajak semakin 

meningkat. Pelayanan 

Account Representaive 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

Kepatuhan Wajib Pajak. 
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2.3.  Model Konseptual Penelitian 

 

1. Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Tingkat Penyampaian SPT 

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

     E-Filling merupakan sistem pelaporan pajak dengan sistem input 

otomatis dimana saja dan kapan saja tanpa harus manual datang ke 

kantor pajak. Dengan sistem yang akan langsung mendeteksi tanggal 

laporan, akan terlihat wajib pajak yang patuh menyampaikan SPT 

Tahunan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Dengan ini, tingkat 

penyampaian SPT akan mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak.. 

2. Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Tingkat Penyampaian SPT 

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peran Account 

Representative sebagai Pemoderasi  

     Penyampaian SPT melalui e-Filling untuk masyarakat yang masih 

awam dengan sistem tersebut, akan merasa kesulitan 

mengoperasikannya. Dibutuhkan bimbingan dari Account 

Representative untuk membantu mensosialisasikan pengertian dan 

penggunaan e-Filling. Sosialisasi yang baik oleh AR secara tidak 

langsung  akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

menyampaikan SPT Tahunan. Kinerja AR dinilai berhasil apabila wajib 

pajak memahami dan patuh dengan  melaporkan pajaknya tepat waktu.   

     Secara sistematis dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Pengembangan Hipotesis 

     Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara mengenai 

masalah penelitian yang masih mempunyai sifat praduga dimana masalah 

penelitian tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya melalui analisa 

dan penelitian. Dengan adanya hipotesis penelitian peneliti dapat 

mengatakan sekaligus membuktikan apakah suatu teori yang sudah pernah 

ada dapat diterima atau tidak pada kondisi saat ini. 

 

     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suratningsih & Merkusiwati 

(2018) menyatakan bahwa variabel penerapan sistem e-Filling 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Adanya sistem e-Filling dapat memermudah wajib pajak dalam 

melaporkan SPT, maka semakin baik penerapan sistem e-Filling semakin 

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.  

 

Penerapan E-Filling 

(X) 

Tingkat Penyampaian 

SPT Tahunan (Y) 

Peran Account 

Representative 

(Z) 
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      Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nawangsasi , Nasrudin, dan 

Purnamawati (2017) menyatakan bahwa sistem e-Filling tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

H1 :   Penerapan E-Filling berpengaruh positif terhadap Tingkat 

Penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

     Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Mallarangi et.al, pada variabel 

peran Account Representative, dilakukan pengujian terhadap variabel 

endogen kepatuhan penyampaian SPT tahunan oleh wajib pajak. Hasil 

pengujian variabel ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja Account 

Representative dalam melayani dan memberikan peranan penting bagi 

kemudahan pelaporan perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi prosedur yang efektif dan efisien oleh 

AR dapat mempermudah pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang 

penerapan sistem baru, sehingga diharapkan proses pelaporan pajak 

dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. 

     Hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Suratningsih 

dan Aryani (2018) menunjukkan bahwa peran Account Representative 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan 

SPT Tahunannya. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2 :  Peran Account Representative berpengaruh positif terhadap Tingkat 

Penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

     Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) menunjukkan bahwa 

variabel Pelayanan Account Representative terbukti dapat memediasi 

secara sempurna atau menjelaskan pengaruh penerapan e-Filling terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT. Hasil 

pengujian variabel ini menunjukkan sosialisasi prosedur yang efektif dan 

efisien oleh Account Representative dapat mempermudah pemahaman 
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wajib pajak orang pribadi tentang penerapan sistem eiFilling, sehingga 

diharapkan proses pelaporan pajak dilakukan dengan lebih cepat dan lebih 

mudah. 

H3 : Peran Account Representative memoderasi pengaruh penerapan e-

Filling terhadap tingkat penyampaian SPT tahunan wajib pajak 

orang pribadi. 

 

 

 

 

 


