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ABSTRAK 
 

Pajak menjadi sebuah bagian penting dari perekonomian suatu negara, karena pajak 
adalah sumber pemasukan negara yang paling besar dan memberikan dampak 
signifikan kepada ekonomi negara jika terjadi perubahan yang besar. Kewajiban 
wajib pajak tentunya adalah menyetor dan melaporkan SPTnya masing-masing. 
Namun dari fenomena yang ditemui, masih banyak wajib pajak yang kesulitan 
beradaptasi dengan canggihnya pelaporan online sekarang, yaitu melalui program 
e-filing. Beberapa masih menggunakan pelaporan manual dengan membawa form 
SPT dan CSV ke kantor pajak. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak masih kurang. Objek pada 
penelitian ini membahas Analisis Persepsi Wajib Pajak Pengguna E-Filing dan 
Pelaporan Pajak secara Manual Terhadap Kepatuhan Pajak bagi Wajib Pajak Kota 
Batam. Pada riset ini menggunakan data primer dan lokasi penelitiannya dilakukan 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Untuk teknik pengambilan 
sapel, peneliti menggunakan rumus slovin dengan tingkat error 10% dan 
menghasilkan sampel sejumlah 100 orang responden. Penelitian ini dianalisis 
dengan perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25. 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel e-Filing dan 
Pelaporan Pajak Manual sama sama memberikan pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak. Dikatakan signifikan 
karena nilai SPSS dari kedua variabel tersebut 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05. 
Maka dari penelitian ini, peneliti dapat mengkonklusikan bahwa sebenarnya masih 
banyak juga wajib pajak yang masih menerapkan pelaporan manual di era digital 
ini, walaupun sebenarnya sistem e-filing ini sangat efektif dan efisien secara waktu 
dan tenaga dalam penyampaian SPT Pribadi WP, karena berbagai pertimbangan 
seperti sulitnya adaptasi dengan komputer dan internet, dan lain sebagainya. 

 

Kata Kunci : E-Filing, Pelaporan Pajak Manual, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 
 

Taxes are an important part of a country's economy, because taxes are the largest 
source of state income and have a significant impact on the country's economy if 
there is a big change. The obligation of taxpayers, of course, is to deposit and report 
their respective SPTs. However, from the phenomena encountered, there are still 
many taxpayers who have difficulty adapting to today's sophisticated online 
reporting, namely through the e-filing program. Some are still using manual 
reporting by bringing the SPT and CSV forms to the tax office. This causes the level 
of compliance of taxpayers in carrying out their obligations as taxpayers is still 
lacking. The object of this research discusses the Perception Analysis of E-Filing 
User Taxpayers and Manual Tax Reporting Against Tax Compliance for Batam 
City Taxpayers. This research uses primary data and the location of the research 
is at the South Batam Primary Tax Service Office. For the sampling technique, the 
researcher used the Slovin formula with an error rate of 10% and produced a 
sample of 100 respondents. This study was analyzed using SPSS (Statistical Product 
and Service Solutions) version 25. The results of this study indicate that both e-
Filing and Manual Tax Reporting variables have the same positive and significant 
impact on Tax Compliance for Taxpayers. It is said to be significant because the 
SPSS value of the two variables is 0.000 which is smaller than the value of 0.05. So 
from this study, researchers can conclude that in fact there are still many taxpayers 
who still apply manual reporting in this digital era, even though the e-filing system 
is actually very effective and efficient in terms of time and energy in submitting 
personal tax returns for taxpayers, due to various considerations such as: the 
difficulty of adapting to computers and the internet, and so on. 

Keywords : e-Filing, Manually Tax Reporting, Tax Compliance  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di jaman sekarang ini, pajak bukanlah lagi sebuah hal yang baru. Pada zaman 

sejak 3000 SM itu, sistem pelunasan pakai mata uang masih belum ditingkatkan 

makanya pelunasan pajak masih dilaksanakan dalam bentuk barang, bukan uang. 

Makanya karena itu, penerimaan pajak di Mesir Kuno dilaksanakanlah juga dalam 

bentuk pembagian hasil-hasil barang produksi dan pertanian, juga pemberian 

service ataupun tenaga ahli.  

Sumber penerimaan negara tidak lain ialah sumbernya dari pajak, 

di mana pajak dipungut dari rakyat. Pajak dipungut dari rakyat dipakai supaya 

memcover  biaya-biaya pemerintah dalam menyediakan barang & jasa untuk 

umum. Misi utama DJP yaitu misi fiskal. Misi fiskal adalah melakukan penerimaan 

pajak atas dasar UU Perpajakan yang dapat memenuhi biaya-biaya pemerintah dan 

diterapkan secara efektif juga efisien. Sekarang ini kisaran 70% APBN Indonesia 

semuanya dibiayakan dari pajak. 2 jenis pajak sebagai sumber pemasukan yang 

paling banyak di Indonesia tidak lain PPh dan PPN. 

Dengan bertujuan meningkatkan juga memajukan perpajakan di Indonesia 

pada masa mendatang, maka perlu juga disiapkan generasi-generasi muda dari 

bangsa yang mempunyai kepatuhan dan inisiatif akan pajak yang diajarkan dari 

kecil, bisa melewati pendidikan supaya kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi 

bagian dari karakter generasi muda di negeri yang cinta tanah air dan bela negara. 

Likuiditas perpajakan bagi wajib pajak pada umumnya mencakupi pendaftaran diri 
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menjadi wajib pajak, melakukan perhitungan pajak, kemudian melaksanakan 

pembayaran pajak terhutang dan juga melaporkan pajak. 

Pelaporan untuk pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) bisa dilaksanakan 

dari beberapa pihak, antara lain:  

1. PPh bisa dilaporkan oleh WP dengan sistem per bulan, per triwulan dan juga 

bisa per tahunan. 

2. Orang yang memungut PPh yaitu pembeli maupun penjual, memiliki likuiditas 

untuk melakukan pembayaran dan juga lapor PPh yang telah dipungut. 

3. Orang yang memotong PPh merupakan pembeli jasa memiliki likuiditas untuk 

melunasi dan lapor PPh yang telah dipotong. 

4. Penyerahan barang, melapor Pajak PPh yang dilaksanakan oleh orang yang 

menjual atau memberikan barang dilakukan di beberapa aktifitas seperti  

termasuk di PPh Pasal 22. 

5. Aparat negara, Pajak PPh disetorkan ke petugas cuman ada 

pada PPh atas fiskal luar negeri, lapor PPh atas fiskal luar negeri 

dilakukan oleh petugas fiscal untuk bulanannya. 

SPT (Surat Pemberitahuan) yaitu surat yang wajib oleh WP gunakan supaya 

bisa lapor atas perhitungan ataupun bayar pajak, obyek pajak  atau non objek pajak 

asset dan likuiditas sama seperti dengan ketetapan aturan UU yang diterapkan pada 

perpajakan (Utami & Aznedra, 2017). Dulunya pelaporan SPT masih dilaporkan 

secara manual, WP masih harus membawa data-data SPT beserta lampirannya ke 

kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar untuk melaksanakan pelaporan SPT 

masing-masing.  
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Info-info yang didapatkan dari DJP Pajak memberi bukti bahwasannya angka 

wajib pajak yang ada pada data pendaftaran di KPP Pratama Batam dari tahun 2016 

– 2020. 

 

Gambar 1.1 WP OP yang ada pada data pendaftaran di KPP Pratama Batam 

Selatan tahun 2016 - 2020. (Sumber : Data Penelitian, 2021). 

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahun wajib pajak orang pribadi 

semakin bertambah. Dari tahun 2016 ke 2017, terjadi kenaikan wajib pajak 4,34%, 

dari tahun 2017 ke 2018 naik 5,33%, dari tahun 2018 ke 2019 naik 4,13%, dari 

tahun 2019 ke 2020 naik 17,5%. Terjadi perubahan yang signifikan di tahun 2019 

menuju 2020. 
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Gambar 1.2 Angka WP OP yang membayar di KPP Pratama Batam Selatan 

tahun 2016 - 2020. (Sumber : Data Penelitian, 2021).  

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahun wajib pajak orang pribadi 

yang membayar pajak semakin bertambah namun di tahun 2019 menuju tahun 2020 

menurun, salah satu penyebabnya adalah kondisi pandemic covid-19 yang cukup 

menghambat ekonomi negara.  

Dari tahun 2016 ke 2017, terjadi kenaikan wajib pajak 2,89%, dari tahun 2017 

ke 2018 tidak ada perubahan, dari tahun 2018 ke 2019 naik 8,79%, dari tahun 2019 

ke 2020 malah turun 22,85%. Terjadi perubahan menurun yang signifikan di tahun 

2019 menuju 2020.  
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Gambar 1.3 Angka WP OP yang menggunakan e-Filing di KPP Pratama Batam 

Selatan tahun 2016 - 2020. (Sumber : Data Penelitian, 2021).  

Dari gambar 1.3 menunjukkan bahwa setiap tahun wajib pajak orang pribadi 

yang pakai e-Filing tidak improve. Dari 2016 ke 2017, terjadi penurunan 9,86%, 

dari tahun 2017 ke 2018 turun 7,53%, dari tahun 2018 ke 2019 naik 8,79%, dari 

tahun 2019 ke 2020 malah turun lagi 3,44%. Terjadi perubahan menurun yang 

signifikan di tahun 2019 menuju 2020.  

Dari ketiga grafik di atas dapat kita ambil konklusinya bahwa wajib pajak 

setiap tahunnya terus meningkat, tetapi pembayaran pajak dan penggunaan sistem 

e-filing tidak demikian melainkan terus menurun. 

Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya atau cara supaya para 

wajib pajak dapat mematuhi likuiditas perpajakannya dan persentase kepatuhan 

pajak oleh wajib pajak terus mendapatkan kemajuan. Contoh suatu upaya yang 

diterapkan ialah dengan menggunakan manfaat dari TIK atau teknologi dengan 
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diterapkannya system electronic filing atau efiling. Lewat Keputusan DJP No. Kep-

88/PJ/2004 di bulan Mei tahun 2004, pemerintah dengan formal meluncurkan 

produk e-filing ini. Pas di hari Selasa, 24 Januari 2005 yang lokasinya di Kantor 

Kepresidenan, Presiden RI bersama juga dengan DJP Pajak meresmikan produk e-

filing.  

E-filling atau Electronic Filing System adalah sebuah aplikasi pelaporan pajak 

dengan SPT dengan sistem online yang bisa dilakukan melalui sistem online yang 

aktual jadi bisa membantu dalam 24 jam sehari dalam seminggu (Rahayu, 2016). 

Pada aplikasinya ini, harapannya WP dapat lapor likuiditasnya secara efisien dan 

efektif.  

Fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang adalah sulitnya 

adaptasi masyarakat menuju e-filing. Adaptasinya juga membutuhkan proses yang 

panjang. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan internet akan merasa prosedur 

penyampaian SPT via e-filing ini cukup menyulitkan. Masyarakat terbiasa dengan 

sistem manual seperti mengetik SPT, meletakkannya di dalam amplop, kemudian 

dibawa ke KPP terdekat atau kirim via kantor pos. Hal ini membuat  kepatuhan 

wajib pajak tidak meningkat. Fenomena ini didapatkan dari pengalaman pribadi 

penulis pada saat bekerja di Kantor Konsultan Pajak. Kekurangan di pelaporan 

manual tersebut di atas adalah bisa jadi lebih mengarah ke administrasi wajib pajak 

yang jadinya akan tidak terlalu rapi/bagus, kayak bukti lapor yang diberikan kantor 

pajak bisa jadi hilang, atau menumpuknya kertas-kertas SPT di gudang kantor pajak 

atau wajib pajak itu sendiri. Dengan melapor secara online / via e-filing, bukti 
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penyampaian SPT tersebut akan aman tersimpan di internet atau di email dalam 

komputer, sehingga apabila dibutuhkan kapanpun, dapat dicari dengan mudah.  

Kepatuhan wajib pajak juga bisa ditinjau pada cara WP menyanggupi 

likuiditas - likuiditas pajaknya. Kepatuhan pajak adalah aksi wajib pajak dalam 

penyanggupan likuiditas perpajakannya yang sama dengan peraturan UU 

perpajakan yang ada dan diterapkan di suatu kenegaraan. Patuhnya pada perpajakan 

bisa didetailkan melewati kepatuhan WP yang dengan inisiatifnya dalam mendaftar 

sebagai wajib pajak sendiri, kemudian patuh untuk setor lagi SPT, kepatuhan dalam 

memperhitungkan, dan menyetor pajak terhutang, kepatuhan dalam lapor dan lunasi 

tunggakan. 

Atas rincian dan alasan yang sudah disampaikan di atas, maka periset mau 

melakukan penelitian tentang “ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK 

PENGGUNA E-FILING DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL 

TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KOTA 

BATAM”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari paparan masalah di atas, maka penulis bisa melakukan sebagian 

identifikasi masalah yaitu di bawah ini :  

1. Selama proses adaptasi menuju pelaporan secara online, tidak sedikit wajib 

pajak yang merasa kesulitan dalam mempelajari prosedur pelaporan secara 

online. 

2. Kemampuan untuk menguasai prosedur pelaporan online dari e-filing oleh wajib 

pajak di kota Batam masih minim.  
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3. Kurangnya kepatuhan WP dalam melakukan likuiditas melunasi pajaknya. 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti akan membatasi pembatasan masalah supaya penelitian ini dapat 

fokus pada sasarannya dan tidak terlalu luas, juga karena terbatasnya waktu. 

Pembatasan masalah dalam pengkajian ini, yaitu :  

1. Variable pada research ini ialah e-Filing, Pelaporan Manual dan Kepatuhan 

Pajak 

2. Objek riset ini akan dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan 

3. Riset ini membutuhkan sejumlah WP OP yang membayar dan melaporkan pajak 

tahunannya.  

1.4 Rumusan Masalah 

Dari poin-poin identifikasi masalah yang ditulis di atas, sehingga dapat 

dibentuk rumusan masalah dalam riset ini antara lain:  

1. Bagaimanakah pengaruh pemakaian e-Filing terhadap kepatuhan pajak bagi 

Wajib Pajak Kota Batam? 

2. Bagaimanakah pengaruh pelaporan pajak manual terhadap kepatuhan pajak bagi 

Wajib Pajak Kota Batam? 

3. Bagaimanakah pengaruh pemakaian e-Filing dan pelaporan pajak manual 

terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Kota Batam? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin penulis sampaikan dari riset 

ini antara lain : 
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1. Agar dapat menganalisis pengaruh pemakaian e-Filing terhadap kepatuhan pajak 

bagi Wajib Pajak Kota Batam.  

2. Agar dapat menganalisa pengaruh pelaporan pajak manual terhadap kepatuhan 

pajak bagi Wajib Pajak Kota Batam 

3. Agar dapat menganalisis pengaruh pemakaian e-Filing dan pelaporan pajak 

manual terhadap kepatuhan pajak bagi WP di Kota Batam 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap riset ini bisa memberikan kegunaan yang diklasifikasikan 

jadi 2 bagian antara lain : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Pada sisi teoritis, hasil riset ini periset berharap bisa bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Sebagai bahan rujukan untuk riset sejenis yang tertarik untuk melakukan 

penelitian berikutnya  

2. Sanggup meningkatkan serta menambah wawasan tentang sistem pelaporan 

pajak secara online. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Pada sisi praktis, hasil riset ini periset berharap bisa bermanfaat seperti di 

bawh ini: 

1. Bagi penulis 

Penulis dapat mengetahui seberapa banyak masyarakat kota Batam yang 

patuh menyampaikan pajak setiap tahunnya dan berapa banyak orang yang 

belum menikmati manfaat dari sistem e-Filing. 
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2. Bagi Institusi Universitas Putera Batam 

Untuk menjadi tambahan reference tentang cara penggunaan e-filing juga 

bisa improve kualitas belajar mengajar menjadi lebih seru. 

3. Bagi Penulis Berikutnya 

Supaya pada pengkajian berikutnya mampu memperluas pengetahuan 

tentang analisis mengenai e-filing dan pelaporan pajak secara manual pada 

masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak yaitu likuiditas yang harus dari dasar aturan UU Negara Republik 

Indonesia yang dimanfaatkan agar dapat memberi kepentingan pemerintah dan 

masyarakat umum (Ningsih et al., 2019). Penduduk yang menyetor pajak akan tidak 

merasakan manfaat dari pajak tersebut langsung seperti belanja di pasar, 

dikarenakan pajak akan dialokasikan ke berbagai bidang yang memiliki tujuan 

akhir untuk kesejahteraan rakyatnya. Ada pengertian pajak lain berdasarkan Kamus 

KBBI dan beberapa ahli ekonomi antara lain :  

1. Dari uraian Kamus KBBI, pajak ialah pembayaran yang wajib, biasanya dalam 

bentuk uang tunai yang harus disetor masyarakat sebagai donasi ke negeri 

ataupun aparat pajak yang berhubungan dengan pemasukan, ownership, harga 

suatu barang, dan lainnya.  

2. Feldamnn menyebutkan, pajak yaitu prestasi yang bersifat memaksa kepada satu 

pihak oleh serta terhutang ke yang berkuasa (bagi norma–norma yang dibuatkan 

secara universal), dan tidak ada kontrapretasi, dan semata–mata dipakai buat 

biaya biaya universal (Resmi, 2019). 

Pelaporan pajak itu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara serta peran 

aktif WP agar bisa langsung berbarengan dalam  melaksanakan likuiditas 

perpajakan guna belanja negara serta pendirian nasional. Dari dasar UU
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perpajakan, melunasi pajak bukan cuma likuiditas, tapi juga hak dari setiap warga 

tanah air biar juga ikut serta ke dalam wujud kedudukan dan tentang belanja negara 

serta pendirian nasional likuiditas atas wajibnya pembayaran pajak, seperti 

gambaran tanggungjawab negara di bidang pajak terletak di masyarakat sendiri 

untuk menerapkan likuiditas tersebut. Persoalan tersebut cocok dengan sistem self-

assessment yang digunakan dalam bentuk pajak di negara Indonesia.  

Aparat negara pada kondisi ini DJP, sesuai dengan gunanya berlikuiditas 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, serta pengamatan. Di pelaksanaan gunanya 

tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin untuk bisa berbagi pelayanan kepada warga 

supaya bisa satu arah dengan visi serta misi DJP.  

Pada pengertian yang dirincikan, tipikal-tipikal yang ada pada maksud pajak 

yaitu antara lain:  

a. Pajak diambil dari dasar peraturan UU dan aturan penerapannya yang bersifat 

bisa dipaksa.  

b. Pada pelunasan pajak tidak bisa terlihat adanya kontraprestasi individual oleh 

aparat negara.  

c. Pajak diambil baik aparat negara pusat maupun aparat negara daerah.  

d. Pajak dipakai bagi belanja-belanja aparat negara, untuk pembangunan Negara 

atau Daerah.  

e. Pajak bisa pula memiliki tujuan selain budgeter, yaitu pengatur. 
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Sehingga, bisa disimpulin bahwa pajak yaitu iuran untuk Negara (yang bisa 

dipaksa) yang terhutang oleh WP bayar menurut aturan-aturan dan tidak menerima 

imbalan-imbalan yang secara direct bisa ditunjuk. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Dari uraian Buku Mardiasmo (2016) terdapat 2 jenis fungsi pajak, di bawah 

sebagai berikut : 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak gunanya untuk salah satunya sumber pemasukan untuk pemerintah 

untuk membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk rakyat. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berguna menjadi bahan untuk mengatur ataupun menerapkan policy 

pemerintah di bidang ekonomi maupun sosial. Ada contoh-contoh aplikasi 

fungsi regulerend (Pohan, 2014): 

a. Perhitungan pajak yang tinggi pada miras yang akan membuat harga miras 

tersebut jadi sangat tinggi harganya dengan niat agar konsumen miras akan 

bisa lebih sedikit jumlah banyaknya sehingga dengan harga minuman keras 

yang cukup mahal itu minuman keras menjadi tidak bisa terjangkau dan tak 

ada lagi anak muda yang addict dengan mabok-mabokan. 

b. Menerapkan investment allowance bagi investor asing dan domestik untuk 

mendukung kegiatan invest langsung di tanah air, baik dari investasi modal 

asing maupun tanam modal dalam negeri di berbagai bidang usaha tertentu 

atau pada wilayah yang ditentukan yang ada priority tinggi di skala tingkat 
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nasional dengan menuangkan ketentuan Pasal 31A UU PPh No. 36 Tahun 

2008. 

c. Dalam rangka memajukan/menaikkan daya bersaing dengan negara dari luar, 

mengutamakan prinsip fairness dan netralnya dalam penentuan tarifnya 

pajak, dan beri dukungan bagi improvisasi bisnis-bisnis micro (pengusaha 

UMKM), dengan memberikan program yang mengurangi tarif pajak 

sejumlah 50% dari tarif yang dimaksud pada aturan Pasal 17 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2a) bagi WP badan dalam negeri dengan omset bruto sampai Rp 50 

miliar yang dikenakan PKP dari bagian omset bruto hingga Rp 4,8 M yang 

diatur pada Pasal 31E Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008. 

d. Penerapan tarif proteksi, adalah dikenakannya tarif bea impor masuk yang 

besar supaya menghalang masuknya barang dari luar negeri yang ditentukan. 

Di samping itu juga guna mengatur perlindungan kepentingan 

ekonomi/industri dalam negeri. 

e. Guna supaya menurunkan lifestyle hidup mewah atau menggunakan barang 

mewah di kalangan masyarakat, aparat negara menerapkan PPN import dan 

bea masuk barang mewah yang cukup mahal bagi barang-barang mewah 

tertentu, contohnya mobil BMW, Mercy, Porche dan lainnya. Dengan 

penerapan pajak yang cukup tinggi tersebut, harga barang impor tersebut akan 

menjadi mahaI dan minimal dapat menahan keinginan atau pola konsumsi  

warga supaya mendapatkannya, dan mengalihkan dananya untuk hal-hal yang 

lebih produktif.  
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f. Juga sebagai pendorong perkembangan koperasi di Indonesia, pemotongan 

pajak tidak dilakukan atas sisa kegiatan usaha koperasi yang dilunasi oleh 

koperasi ke anggotanya sebagai implementasi dari Pasal 23 Ayat (4) huruf f 

UU PPh. 

3. Fungsi Redistribusi (Membagikan) 

Uang pajak yang dipungut kemudian dibagikan lagi kepada masyarakat 

demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menarik pajak dari masyarakat yang 

tergolong mampu kemudian diredistribusikan lagi kepada masyarakat yang 

tergolong kurang mampu. 

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak 

Dari kutipan buku Agoes & Trisnawati (2013) pajak dapat dikelaskan lagi 

menjadi sejumlah bagian berdasarkan golongannya, sifat dan lembaga yang 

memungut pajak tersebut.  

1. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Pajak Langsung ialah pajak yang bebannya tak bisa dituangkan dari pihak 

lain dan telah jadi beban langsung WP yang berkaitan. Misalnya PPh. 

b. Pajak Non Langsung ialah pajak yang bebannya bisa dituangkan kepada 

orang lain misalnya PPN, PPnBM. 

2. Berdasarkan targetnya, pajak bisa digolongkan jadi 2 bagian antaralain: 

a. Pajak Subjective ialah pajak yang atas dasar pada orangnya yang kemudian 

dilanjuti dengan mencari objectivenya, pada maksud lain memperhatikan 

kondisi diri WP, contohnya PPh 
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b. Pajak Objective ialah pajak yang didasari obyek namun tidak memerhatikan 

kondisi si WP. Contohnya PBB, PPN, PPnBM, Bea Meterai / BM. 

3. Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak bisa digolongkan jadi 2 antara 

lain : 

a. Pajak Pusat, pajak yang ditagih oleh aparat negara dan dipakai untuk melunasi 

biaya biaya yang diperlukan oleh  pemerintah di pusat. Misalnya PPh, PPn, 

PPnBM, PBB, BM dan lainnya. 

b. Pajak Daerah, biasanya pajak ini ditagih langsung aparat daerah dan dipakai 

untuk melunasi biaya biaya pemerintah di daerah. Misalnya Pajak Reklame, 

Pajak Hiburan lainnya seperti SPA, hotel, resto, juga Kendaraan Bermotor 

dan lain sebagainya.  

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Pembahasan tata cara penagihan pajak terdapat 3 bagian antara lain yaitu 

Asas Pengenaan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak dan Stelsel Pajak (Pohan, 2014). 

2.1.4.1 Asas Pengenaan Pajak  

Berdasarkan buku Pohan (2014), asas pengenaan pajak terdapat empat jenis 

yaitu :  

a) Asas Sumber (Source Rules) 

 Dari asas ini, aparat negara berkewenangan menerapkan pajak dari omset 

yang berasal dari negaranya tanpa memerhatikan wilayah lokasi WP nya tinggal. 

 Indonesia menerapkan asas ini, yang bermaksud setiap omset yang berasal 

dari negara Indonesia bisa dicas pajak Indonesia. Ketentuan tentang asas sumber 
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tersebut diatur di Pasal 4 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang PPh 

1983/1994/2000/2008. 

 Contohnya di sebuah stasiun TV di Jakarta membayar royalti kepada 

produser film di America senilai Rp 500.000.000,- sehingga company televisi 

tersebut harus dikenakan pajak penghasilan atas royalti sejumlah 20% x Rp 

500.000.000,- = Rp 100.000.000,-. Ketentuan berikut ada diatur dalam Pasal 26 

UU PPh 1983/1994/2000/2008. 

b) Asas Tempat Tinggal (Domicile Rules) 

Berdasarkan asas ini pemerintah suatu negara memiliki hak untuk 

menagihkan pajak atas seluruh omset WP yang tinggal di wilayah yang baik atas 

segala omset yang didapat dari tanah air maupun yang berasal di luar tanah air 

atau luar negeri. Pada hal ini kita tidak lagi memandang kewarganegaraannya, 

jadi setiap orang luar negri pun, asal dia tinggal di tanah air, wajib bayar pajak 

atas omset kepada pemerintah tanah air. 

Indonesia juga menjalankan asas domisili ini, yang bermaksud orang yang 

tinggal atau berada di tanah air melebihi batas waktu atau biasa disebut time test 

yaitu lebih dari 183 hari dalam jangka masa waktu 1 tahun bisa dikenakan pajak 

oleh Indonesia. Pernyataan ini dituliskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PPh 

1983/1994/2000/2008 

Entitas yang didirikan dan berdomisili di Indonesia, jadi secara otomatis 

perusahaan tersebut wajib ditetapkan sebagai Wajib Pajak badan di Indonesia. 

c) Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan (Nationality Rules) 
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Asas Kebangsaan ini menyambungkan penerapakan pajak dengan 

nastionalisme dari suatu kenegaraan, di mana seorang warga negara tinggal di 

negara itu bisa dicas pajak oleh negara asalnya 

d) Asas Teritorial (Territorial) 

Pemerintahan suatu negara memiliki kewenangan untuk menerapkan pajak 

cuman di batas yurisdicsi teritorialnya. Jadi tidak ada penerapan pajak di luar 

batas negaranya. Wajib Pajak dalam negerinya tidak diterapkan pajak terhadap 

omset yang bersumber dari luar negerinya. Asas ini dapat ditemukan di beberapa 

negara Amerika, Macau, Taiwan 

2.1.4.2 Sistem Pemungutan Pajak  

 Berdasarkan buku Pohan (2014), sistem penagihan pajak ada 3 kategori 

antara lain : 

a) Official Assessment System  

Official Assesment System ialah suatu sistem pengambilan pajak, yang 

dapat memberi kewenangan kepada aparat negara untuk mengatur berapa jumlah 

pajak yang terhutang. Pada system ini, inisiatif dalam menghitung pajak 

semuanya ada pada aparat perpajakan. Sistem ini dapat berhasil dengan baik, 

jika fiskus perpajakan baik kualitas ataupun kuantitasnya sudah bisa 

menyanggupi syarat kebutuhan. 

Ciri-ciri  pada system official assessment ini antara lain: 

a. Kewenangan mengukur tingginya pajak yang terhutang diberikan ke pihak 

pemerintah. 

b. Wajib Pajak bersifat nonaktif pada perhitungan pajak yang terhutangnya. 
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c. Hutang pajak akan muncul setelah diluncurkan Surat Ketetapan Pajak oleh 

aparat perpajakan. 

Misalnya : UU Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-Undang PP 1941 

menggunakan official assessment sistem. 

b) Self Assessment System  

Self Assessment System merupakan system penagihan pajak yang memberi 

kuasa, tanggung jawab dan kepercayaan kepada WP supaya melakukan 

likuiditas dan hak pajaknya sendiri. Di  implementasi ini, kegiatan pemungutan 

pajak ada pada tanggung jawab dan kepercayaan WP untuk: 

a. Melakukan perhitungan pajak yang terhutang sendiri. 

b. Memotong ataupun menagih pajak yang harus dipotong/dipungut sendiri 

c. Melakukan pembayaran pajak yang wajib di bayar sendiri 

d. Melakukan pelaporan pajak yang terhutang sendiri 

Tata cara sistem ini dapat sukses baik, jika rakyat sendiri mempunyai 

wawasan dan ilmu juga disiplin tinggi dalam pajak untuk melaksanakan 

likuiditas perpajakannya dengan jujur dan benar. Beberapa cirinya self 

assessment system yaitu: 

a. Kewenangan untuk mendapatkan berapa jumlah pajak yang terhutang 

dihitungkan pada pihak WP. Pemerintah cuman mengamati dan tidak bisa 

ikut campur. 

b. WP bersifat aktif menghitung, menagih, melakukan setoran dan melapor 

sendiri pajak yang terhutang. 
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c. Surat Ketetapan Pajak cuman akan dikeluarkan sebagai barang hukum dari 

hasil pengecekkan pajak oleh pemerintah.  

c) Withholding System  

Witholding System ialah suatu sistem pemungutan pajak, yang 

memberikan kekuasaan kepada bagian ketiga (withholder) untuk melakukan 

pemotongan / pemungutan pajak dari presentase tertentu terhadap total bayar 

yang dilakukan dengan penerima penghasilan. Ciri-ciri Withholding System: 

a. Kewenangan untuk menentukan berapa besaran pajak yang terhutang dari 

penagihan pajak berada pada orang yang memotong atau menagih pajak 

(withholder). 

b. WP Pemungut/Pemotong (withholder) aktif dalam menghitung, menagih, 

mensetor dan lapor sendiri pajak yang diterimanya dari penagihan. 

c. Hutang pajak akan muncul setelah adanya penagihan pajak dan diterbitkan 

Buku Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak yang memotong. 

2.1.4.3 Stelsel Pajak  

 Berdasarkan buku Pohan (2014), dalam hukum pajak terdapat 3 jenis cara 

menagih pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, antara lain: 

a) Stelsel Nyata (Real Stelsel) 

Stelsel nyata adalah penerapan pajak yang didasari objek yang 

sesungguhnya terjadi (yaitu penghasilan nyata) sehingga pemungutan pajak baru 

dapat diterapkan pada akhir tahun pajak, yang artinya setelah omset yang 

sebenarnya dari tahun yang berkaitan ketahuan. 
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Kebaikan dari stelsel ini ialah pajak yang dikenakan akan bisa akurat dan 

lebih realistis. Kekurangan dari stelsel ini ialah karena pajak baru dapat 

dikenakan di akhir period (setelah omset sebenarnya ketahuan), sehingga Wajib 

Pajak dikenakan dengan jumlah pembayaran yang tinggi pada akhir tahun 

padahal uang kas belum tentu tersedia pada saat itu. 

Misalnya: Menghitung PPh Badan terhutang sampai akhir tahun berjalan, 

baru bisa ketahuan jumlah aslinya setelah membuat SPT PPh Badan di akhir 

tahun fiskal yang bersangkutan. 

b) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 

Stelsel anggapan yaitu penerapan pajak yang didasari suatu anggapan 

diatur pada UU.  Contoh, pendapatan suatu periode diperkirakan sama dengan 

periode sebelum ini, jadi di awal tahun udah bisa ditetapkan berapa pajak 

terhutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan dari stelsel ini : Pajak bisa dilunasi secara angsuran selama tahun 

pajak berjalan tanpa harus tunggu akhir periode. Kekurangan dari stelsel ini: 

Pajak yang dilunasi tidak didasari keadaan yang sebenarnya jadi totalnya tidak 

akurat. Misalkan: Bayar angsuran PPh Ps 25 untuk tahun yang berjalan 

didasarkan perhitungan 1/12 dari total pajak terhutang tahun sebelumnya. 

c) Stelsel Campuran 

Stelsel ini ialah pencampuran antara stelsel real dan stelsel fiktif. Di awal 

tahun, jumlah pajak dihitung didasari suatu anggapan (jadi akan ada angsuran 

pajak penghasilan badan/WP OP dalam tahun berjalan) lalu di akhir tahun 
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besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya (setelah 

melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan/WP OP).  

Jika nominal pajak sebenarnya lebih tinggi daripada perkiraan, maka WP 

harus melunasi kekurangannya (PPh Pasal 29). Tetapi, jika nominal pajak yang 

sebenarnya lebih kecil, maka selebihnya bisa diminta kembali (restitusi) atau 

dikompensasikan ke periode-periode berikutnya. Indonesia menerapkan stelsel 

campuran dengan penerapan tata cara sesuai dengan contoh: pada kedua stelsel 

di atas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2009, 

maka PPh Pasal 29 Badan wajib dilunasi selambatnya di akhir bulan April tahun 

buku berikutnya, sedangkan untuk PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

wajib dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun buku 

berikutnya. 

2.1.5 Pengertian E-Filing 

E-Filing itu yaitu sistem pelaporan Pajak yang dikerjakan secara 

online/elektronik dari situs DJP (DJP Online), ataupun dari saluran e-Filing resmi 

lainnya seperti Online-Pajak.com yang sudah diresmikan aparat. Dengan e-Filing, 

kita tak harus repot-repot untuk berangkat ke kantor perpajakan hanya buat bayar 

atau  lapor pajak. 

Berikut ada beberapa indikator e-filing menurut Anindya et al., (2020) antara lain 

1. Kemudahan dalam pengoperasian efiling 

2. Kcepatan dan keakuratan perhitungan pajak e-filing 

3. Kemudahan dalam pengisian SPT 

4. Efisiensi penggunaan efiling 
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2.1.5.1 Manfaat Umum E-Filing 

Jika dibanding pelaporan pajak manual, e-Filing pajak berikan peluang 

keuntungan semacam berikut:  

1. Di mana kita berada dan kapan pun kita bisa lapor pajak.  

2. Karena tidak lagi harus datang ke kantor pajak buat menunggu, kita sudah 

menghemat waktu. 

3. File file pelaporan juga aman karena tidak gampang hilang karena berbentuk 

online.  

Lalu, apakah semua SPT wajib pakai e-Filing? Dari PMK RI No. 

9/PMK.03/2018, disebutkan bahwa ada beberapa tipe SPT yang wajib pakai e-

Filing. Tipe tipe SPT yang wajib pakai e-Filing yaitu :  

1. SPT PPh Ps 21 / 26  

2. SPT PPN / PPnBM 1111  

3. SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang ada cetak e-Faktur 

Brarti 3 jenis di atas gak bisa dilapor dengan manual bawa dokumen ke KPP. 

Tapi khusus SPT PPh 21 dan 26 sama PPN yang angka pajaknya nihil untuk masa 

Desember. Pelaporan secara online ini sudah official jalan dari 1 April 2018. Tetapi 

tetap ada beberapa SPT yang tidak harus lapor seperti SPT PPh 25 nihil, kurang 

bayar, SPT PPh 21 dan 26 yang nihil, sama PPN yang nihilSPT Masa PPN / PPnBM 

nihil. 

PMK No 9/PMK.03/2018 mengatur persoalan e-Filing, tentang SPT yang  

pada 26 Januari 2018. Sebelum adanya PMK baru ini, Surat pemberitahuan Masa 
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PPh Ps 21, PPh Ps 25 serta PPh Ps 26 nihil tetap mesti disampaikan walopun 

angkanya nol. 

2.1.5.2 Aplikasi/Saluran E-Filing Pajak Yang Resmi 

Selain Aplikasi e-Filing yang dari DJP, apa saja saluran yang diresmikan 

untuk lapor pajak? 

1. Online-Pajak, Web penyalur SPT elektronik. 

2. Jaringan privat yang tersambung antara DJP dan Wajib Pajak.  

3. Website DJP.  

Cara lapor online seperti di atas official dituliskan di pasal 2a PMK No 

9/PMK.03/2018 tentang SPT. 

2.1.5.3 Persyaratan E-Filing Pajak  

Berikut ini ketentuan yang wajib dimiliki supaya bisa melakukan e-Filing, 

antara lain : 

1. EFIN – Electronic Filing Identification Number 

2. Dokumen online atau SPT online 

3. Access ke situs e-Filing atau sudah di-record di Online Pajak.  

EFIN wajib dibutuhkan karena supaya WP bisa membuat transaksi pajak via 

online. Jika WP yang tadinya sudah punya EFIN dan sertifikat e-Faktur tidak butuh 

mengajukan ulang untuk dapat EFIN lagi. Pada wajib pajak yang belum punya 

EFIN, gak payah cemas karena untuk dapatin nomor identitas elektronik ini tidak 

susah.  
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2.1.6 Pelaporan Pajak Secara Manual 

Pelaporan pajak secara manual tak lain adalah wajib pajak mengisi dan print 

sendiri form SPT nya, kemudian CSV dari SPT nya disimpan di USB. Kemudian 

form SPT beserta USB yang berisi CSV dibawa ke kantor pajak dimana wajib pajak 

itu terdaftar dan melaporkan di konter teller bagian pelaporan kantor pajak 

Berikut ada beberapa indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Saputri (2019) 

antara lain 

1. Keseringan penggunaan pelaporan manual 

2. Kemudahan pelaporan manual 

3. Efektifnya pelaporan manual 

4. Efisiensi pelaporan manual 

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak yakni keadaan ketika WP bisa 

menyanggupi semua likuiditas serta menyelesaikan likuiditas pajaknya (Moch 

Aminudin et al., 2019). Kemudian kepatuhan pajak dikelaskan jadi 2 bagian, 

antara lain formaI dan material. Kepatuhan pajak formaI yaitu kepatuhan yang 

berhubungan dengan persyaratan UU, diantaranya sudah punya NPWP, tidak punya 

hutang pajak serta melaporkan SPT Masa dan Tahunan dengan ontime. Sementara, 

kepatuhan pajak material ialah adalah keadaan saat WP secara substantif 

menyanggupi semua konten UU perpajakan. Langkah yang dilakukan supaya WP 

semakin maju pada peningkatan administrasi perpajakan yaitu :  

1. Menjalankan rencana program juga aktifitas yang bisa membangunkan sekaligus 

memajukan kepatuhan secara suka rela. 
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2. Memajukan pelayanan terhadap WP yang patuh dan taat agar bisa memajukan 

kepatuhannya.  

3. Memakai program atau aktifitas yang mampu melawan ketidakpatuhan. (Moch 

Aminudin et al., 2019) 

Menurut Rahayu (2018), kepatuhan perpajakan dibagi jadi 2 jenis yaitu  :  

1. Kepatuhan Perpajakan Formal :  

a. Ontime dalam mendaftar untuk mendapatkan NPWP ataupun untuk dijadikan 

sebagai penerima NPPKP.  

b. Ontime dalam melunasi pajak yang masih terhutang.  

c. Ontime dalam melapor pajak yang sudah dilunasi dan menghitung 

perpajakannya.  

2. Kepatuhan Perpajakan Material :  

a. Benar dalam mengkalkukasi pajak yang terhutang sesuai dengan aturan 

perpajakan.  

b. Benar dalam mengkalkukasi pajak yang terhutang sesuai dengan aturan 

perpajakan.  

c. Benar dalam menagih pajak (Wajib Pajak bukan sebagai pihak pertama atau 

kedua, tapi melainkan pihak ketiga). 

Berikut ada beberapa indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Anindya et al., 

(2020) antara lain 

5. Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wp 

6. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan 

7. Kepatuhan dalam Pelaporan dan mengetahui batas akhir pelaporan pajak. 
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8. Kepatuhan dalam pengisian SPT dengan jujur dan benar 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa riset-riset terdahulu yang melakukan pengkajian 

permasalahan yang sama antara lain:  

1. Penelitian yang diteliti oleh Anindya et al. (2020) yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan 

Pemanfaatan Media Sosial sebagai Variabel Moderasi”. Populasi pada riset ini 

yaitu WP OP. Sampel pada riset ini ialah WP yang memakai aplikasi E-Filing 

sebagai media pelaporan SPT. Riset ini memakai teknik purposive sampling dan  

syaratnya tipikal WP yang memakai media sosial. Kesimpulan dari riset ini ialah 

pemakaian e-filing memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan pelaporan 

WP, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penggunaan e-filing untuk 

memajukan patuhnya pelaporan WP dalam melakukan pelaporan pajaknya. 

2. Penelitian yang diteliti oleh Rahayu (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan”. Populasi dari riset ini adalah 100 

responden diambil secara random dari dosen, mahasiswa dan karyawan uniska 

yang sudah daftar jadi WP OP. Samplenya yaitu dosen, mahasiswa dan 

karyawan yang sudah memiliki NPWP dan melapor SPT Tahunan sendiri dari 

tahun 2010 – 2015. Metode yang digunakan analisis deskripsi dan analisis 

regresi linier sederhana. Kesimpulan dari riset ini adalah e-filling masih punya 

kekurangan-kekurangan jadi KPP mestinya mengadakan sosialisasi lagi untuk 
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WP OP dan pelatihan-pelatihan lagi sehingga WP orang pribadi lebih gampang 

dalam menjalankan aplikasi e-filling. 

3. Penelitian yang diteliti oleh M Aminudin et al. (2019) yang berjudul 

“Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penerapan Sistem e-filling yang 

Dimoderasi oleh Pemahaman Internet”. Populasi dari riset ini adalah Semua WP 

orang pribadi ataupun entitas yang berlokasi di Kab. Jepara. Sampel yang 

diambil hanya 100 responden dengan metode analisis regresi linier sederhana. 

Kesimpulannya yaitu penggunaan system e-filling ada pengaruh signifikan 

kepada kepatuhan WP dan ilmu internet bisa memoderasi relasi antara 

penggunaan sistem e-filling terhadap kepatuhan WP. 

4. Penelitian yang diteliti oleh Ningsih et al. (2019) yang berjudul “Pengaruh 

Fasilitas E-Filing Dan E-SPT Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Melaporkan SPT”. Populasi dari riset ini adalah semua WP yang 

mendaftar di KPP Pratama Kota Batam dengan sample yang diambil sejumlah 

400 responden. Data yang didapatkan diuji dengan metode uji validitas dan 

realibilitas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada pengaruh bagus dan pada 

fasilitas e-filing kepada kepuasan WP OP pada lapor SPT pada KPP Pratama di 

Kota Batam. 

5. Penelitian yang diteliti oleh Rara Susmita & Supadmi (2016) yang memiliki 

judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan 

Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak” dengan populasi 

92.040 WP OP yang terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur dan sampel 100 

orang wajib pajak yang diambil secara kebetulan. Metode yang digunakan model 
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analisis regresi linier berganda. Kesimpulan yang dapat dipetik yaitu kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan, dan penggunaan e-filing memiliki pengaruh 

positif pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak memiliki 

pengaruh tidak positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.  

6. Penelitian yang diteliti oleh Manullang et al. (2020) dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Di Provinsi 

Bali” dengan populasi WP yang daftar di KPP Bali. Sampel pada penelitian ini 

adalah 615.772 WP. Metode analisisnya adalah analisis statistik deskriptif. 

Kesimpulan yang dapat kita petik adalah penggunaan sistem e-filing dan e-

billing memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak, 

ilmu pengetahuan dalam internet dapat memberi pengaruh yang lebih kuat pada 

penerapan sistem e-filing.  

7. Penelitian yang diteliti oleh Burhan Zulhazmi & Kwarto (2019) dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran 

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan populasi WP OP yang 

melakukan kegiatan usaha bebas. Sampel pada riset ini 130 responden. Metode 

analisa yang dipakai adalah analisis statistik deskriptif. Kesimpulan yang bisa 

ditarik antara lain penggunaan e-filing dan kesadaran perpajakan yang parsial 

memiliki pengaruh kepada kepatuhan pajak, sementara pemahaman tentang  

perpajakan dalam segi parsial tidak memiliki pengaruh kepada kepatuhan pajak. 



30 
 

 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berlandaskan teori dasar dan kerangka pemikiran di atas sehingga hipotesis 

pada riset ini, yaitu: 

H1: Penggunaan E-Filing mempunyai pengaruh yang significant terhadap tingkat 

kepatuhannya WP masyarakat kota Batam.   

H2: Penerapan Pelaporan Manual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kepatuhannya WP masyarakat kota Batam.   

H3: Penerapan E-Filing dan Pelaporan Manual mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhannya WP masyarakat kota Batam.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Di riset berikut, cara-cara teliti kuantitatif yang dipakai penulis dengan 

maksud supaya bisa mengerti hubungan antara variabel 1 dengan lainnya (Poniman 

et al., 2018). Research ini pakai primer information dari sebarin questioner pada 

respondent dengan cara membuat beberapa soal tertulis dan yang sanggup dijawab 

sama responden dengan luas yang sudah ditentukan sebagai indikator evaluasi. 

Kuesioner dalam penelitlan ini berisi tentang pernyataan berkaitan data penelitian 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudlan kuesioner dikelola lagi untuk 

analisis lagi hipotesisnya. Sedangkan data primer bisa diperoleh dari KPP Pratama 

Batam Selatan tahun 2020 dan pengoIahan data akan dijalankan dengan aplikasi 

SPSS. 

 

Gambar 3.1 Design Penelitian 
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3.2 Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Dependen/Terikat 

Variabel terikat ialah variabel prioritas yang jadi fokus periset. Variabel 

dependent biasanya disebut juga menjadi variabel standar/patokan 

(criterionvariable) atau juga disebut variabel terikat. Apabila penelitia tertarik 

meneliti soal harga saham (stock price), maka peneliti bisa memilih harga saham 

sebagai variabel dependent di model atau design penelitiannya (Chandrarin, 2018). 

Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah Kepatuhan Pajak Bagi Wajib 

Pajak Kota Batam (Y).  

3.2.2 Variabel Independen/Bebas 

Variabel bebas yakni variabel yang dirasa mempunyai pengaruh kepada 

variabel dependen. Variabel independent disebut juga menjadi variabel 

pemprediksi atau bisa menggunakan istilah variabel bebas (Chandrarin, 2018). Pada 

penelitian ini, variabel independennya ialah penerapan E-Filing (X1) dan Pelaporan 

Manual (X2). 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Seperti yang tertulis di buku Chandrarin (2018), populasi merupakan 

sekumpulan elemen yang memiliki karater tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk 

membuat konklusi. Elemen tersebut bisa berupa orang, manager, auditor, entitas, 

atau apapun yang menarik untuk diteliti. Di riset ini, populasi yang diambil adalah 

keseluruhan WP OP Kota Batam tahun 2020. Jumlah dari populasi penelitian ini 

ialah sebanyak 346.894 WP OP yang terdaftar di kantor pajak selatan. 



33 
 

 
 

3.3.2 Sampel 

Berdasarkan buku Chandrarin (2018), sampel merupakan sekumpulan subyek 

yang mewakili sejumlah populasi. Sampel yang dipilih harus memiliki karater yang 

sama dengan populasinya. Tidak semua sampel dari populasi akan dipilih. Teknik 

pengumpulan sampel yang dipakai pada riset ini memakai teknik non probability 

sampling dan metode yang diterapkan adalah purposive sampling. Metode 

Purposive Sampling ialah metode penyampelan dengan dasar kriteria tertentu 

(Chandrarin, 2018). Pada tata cara sampel yang peneliti tetapkan dengan tingkatan 

kesalahan 10% sesuai rumus Slovin. 

Rumus 3.1 Rumus Slovin 

Sumber: (Chandrarin, 2018)  

Keterangan :  

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e : Persentase kesalahan yang ditentukan  

 Jika memakai perhitungan di atas dan ditentukan kesalahan yang ditolerir 

sebesar 10%, maka didapatlah sejumlah sampel sbb:  

𝑛 =
346.894

1 + 346.894𝑥(0,1)
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𝑛 =
346.894

1 + 3.468,94
 

𝑛 =
346.894

3.469.94
 

𝑛 = 99.9 (100 Responden) 

Dari kalkulasi yang dimuat di atas, sampai sample yang bakal dipakai untuk 

memproses riset ini adalah sebanyak 99,9 atau 100 respondent jika dibulatkan ke 

atas. Dengan begitu, total dari sampel penelitian untuk memproses penelitian ini 

ialah sejumlah 100 orang yang menjawab kuesioner riset ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sunyoto (2019), suatu riset memiliki 2 jenis source data yang 

digunakan, antara lain data primer dan data sekunder. Data primer itu yakni data 

original yang diambil dan dikumpul sendiri oleh peneliti agar dapat menjawab 

masalahnya secara khusus. Biasanya data primer tidak tersedia sehingga harus 

dikumpulkan sendiri oleh periset misalnya dengan kuesioner kepada para 

responden, wawancara. Sedangkan data sekunder yakni data yang berasal dari 

dokumentasi yang ada di entitas dan berasal dari sumber yang lainnya dengan 

pembelajaran di pustaka-pustaka mempelajari buku yang berhubungan dengan 

obyek riset atau bisa juga dari Biro Pusat Statistik (BPS) 

Di penelitian ini, tehnik dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengamati, 

membaca, melihat, mempelajari dan lalu mencatat informasi. Teknik dokumentasi 

dipakai untuk menemukan data yang relevan yang berkaitan dengan data SPT 

Tahunan Orang Pribadi tahun 2020 dan jumlah WP Kota Batam dan penulis 
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memperoleh data yang mensupport diskusi permasalah pada riset ini melalui media 

sosial, jurnal, buku, lalu kumpulkan data data diterima dari penyebaran kuesioner 

(angket). 

Kuesioner ialah metode yang dilakukan dengan pengamatan langsung yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Populasinya relatif tidak banyak, lumayan sama 

dengan metode sensus (Sunyoto, 2019).  

3.5 Metode Analisis Data 

Jenis - jenis metode analisis data berikut yaitu yang bisa dipakai pada 

pengkajian ini antara lain :  

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif ialah pengujian dan juga penjelasan karakter sampel 

yang diteliti. Output dari uji statistik deskriptif, yaitu table yang biasanya terdapat 

variabel yang diteliti, mean, standar deviasi, maksimum serta minimum, terdapat 

pula berupa gambar yang menggambarkan interpretasi isi tabel tersebut 

(Chandrarin, 2018).  

Di penelitian ini supaya bisa menjelaskan descriptive statistic data pakai 

minimum, maximum, mean, sum, standar deviasi,dan range. Riset ini memakai 

elemen riset yaitu Skala Likert dan berbentuk checklist. Skala Likert itu ialah skala 

riset yang dipakai biasanya untuk questioner berupa survei karena pakai angka-

angka (Sugiyono, 2017).  

Di bawah ini adalah gambaran skala Likert untuk kebutuhan analisis 

kuantitatif, yang jawabannya itu bisa dikasih poin seperti ini:  

1. Point 5  = Sangat setuju (SS) 
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2. Point 4  = Setuju (ST) 

3. Point 3  = Netral (N)   

4. Point 2  = Tidak setuju (TS)   

5. Point 1  = Sangat tidak setuju (STS)   

3.5.2 Uji Validitas 

Dari tulisan yang dinyatakan oleh Sunyoto (2019), Uji Validitas merupakan 

uji yang dipakai untuk melihat valid atau tidaknya suatu angket. Angket disebut 

valid kalau pertanyaan yang terdapat di angket bisa mengutarakan sesuatu yang 

akan dinilai oleh kuesionernya.  

Uji validitas di  riset ini dikerjakan dari memilih korelasi (pearson 

correlation) di antara poin setiap butir soal dengan total poin soal dengan bantuan 

perangkat lunak (SPSS) 25. Cara menghitung korelasi yang dipakai ialah metode 

korelasi product moment. Ajuan untuk menyatakan signifikan atau tidak  dari 

perbandingan nilai r hitung dan r tabel. Kalau koefisien korelasi (r) memiliki nilai 

plus atau positif dan lebih tinggi dari r tabel, brarti dikatakan kalau butir pernyataan 

tersebut valid. Dan sebaliknya, kalau nilainya negatif/positif tapi lebih rendah dari 

r tabel, berarti si statement dianggap invalid. 

Kita dapat menyatakan nilai uji terbukti dari pemakaian uji 2 bagian atau sisi 

di tarif signifikan 0,05, dan memiliki kriteria seperti ini: 

1. Kalau r hitung ≥ r tabel (sig 0,050), brarti barang atau item di soal dikatakan tak 

berkorelasi signifikan pada skor total item tersebut, artinya item bisa dinyatakan 

valid. 
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2. Kalau r hitung ≤ r tabel (sig 0,050), berarti barang /item di soal dikatakan tidak 

berkorelasi signifikan kepada skor barang itu, yang artinya item bisa dinyatakan 

tak valid. 

3.5.3 Uji Reliabiltas 

Reliabilitas ialah benda pengukur sebagai tolak ukur angket yang jadi 

indikator dari konstruk. Setiap soal dianggap reliabel kalau jawaban seseorang 

kepada pertanyaan sudah konsisten. Dengan fitur atau bantuan dari perangkat lunak 

SPSS, nilai setiap butir soal dengan total skor soal akan bisa mendapatkan hasil 

cronbach alpha.  

Tolak ukur untuk pengambilan keputusannya antara lain: 

1. Apabila skor cronbach’s alpha < 0,6 = berarti reliabilitas buruk. 

2. Apabila skor cronbach’s alpha  0,6-0,79 = berarti reliabilitas diterima. 

3. Apabila skor cronbach’s alpha  0,8 = berarti reliabilitas baik. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Agar dapat mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan model regresi, kita 

dapat memakai Uji Asumsi Klasik. Pada uji ini meliputi : 

3.5.5.1 Uji Normalitas 

Dari Ghozali (2016), supaya bisa ketahuan angka di model regresi, variabel 

tidak bebas dan variabel bebas juga mempunyai distribusi normal/ tidak bisa 

dilakukan Uji Normalitas. Uji di riset ini dilakukan melalui metode grafik dan 

statistik. Residu adalah kesalahan yang dihaislkan oleh pemakaian model regresi 

yakni perbedaannya ada pada data asli atau actual dan data hasil perkiraan atau 

ramalan. Residu yang ada harusnya berdistribusi normal. 
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Syarat atau ciri pada test normalitas ini yaitu di bawah ini:  

a. Apabila nilai dari signifikannya tersebut lebih tlnggi dari pada 0,05, dengan 

begitu bisa disimpulkan kalau data distribusi residual itu disebut sebagai normal.  

b. Apabila nilai dari signifikannya itu lebih kecil dari pada 0,05, dengan begitu bisa 

disimpulkan kalau data distribusi residual itu disebut tidak normal. 

3.5.5.2 Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan buku Sunyoto (2019), uji asumi jenis ini dipakai guna 

menganalisa regresi berganda yang ada 2 atau lebih variable bebas di mana akan 

diukur keeratan antar variabel-variabel bebas. (X1, X2, X3 dan berikutnya) lebih 

tinggi dari 0,6 (opini lain 0,5; 0,7; 0,8 dan 0,9). Disebut tidak ada multikolinieritas 

apabila koefisien korelasi antara variable independen lebih rendah atau sama 

dengan 0,6 (r ≤ 0.6).  

Pada penentuan ada atau tidak multikolinieritas dapat dipakai dengan cara 

lain seperti : 

a. Nilai tolerance yaitu ukuran tingkat salah yang dibenerkan secara statistik (α). 

b. Nilai variance inflation factor (VIF) yaitu faktor inflasi penyimpangan baku 

kuadrat. 

3.5.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Dari uraian di buku Sunyoto (2019), pada regresi berganda juga dibutuhkan 

uji soal sama atau tidak varian residual antar observasi, apabila variannya sama, 

maka bisa dinyatakan terjadi Homoskedastisitas, dan apabila variannya gak sama 

atau beda, bisa dinyatakan terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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Analisis terhadap persoalan heteroskedastisitas berikut dilakukan dari 

memanfaatkan pengujian Park dengan ciri-cirinya yang ada di berikut ini:  

a. Kesimpulan pada model regresi ini gak terjadi masalah yang berhubungan sama 

heteroskedastistas kalau nilai dari signifikansi untuk pengaruh variabel 

independen pada nilai dari residual yang diterapkan dengan mengkuadratkan 

nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan pada 0,05.  

b. Kesimpulan pada model regresi ini terjadi masalah yang berhubungan sama 

heteroskedastistas kalau nilai dari signifikansi untuk pengaruh variabel 

independen pada nilai dari residual yang diterapkan dengan mengkuadratkan 

nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pada 0,05.  

3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda fungsinya supaya mengerti influence terkait 

hubungan variabel indipenden, kemudian memprediksi tingkat influence yang 

dihasilkan oleh variabel independen terhadap variabel yang diikat atau dependen. 

Rumus untuk menghitung persamaan regresi berganda yaitu berikut ini: 

Rumus 3.2 Rumus Persamaan Regresi Berganda 

 

Sumber: Sugiyono (2017) 

 

Keterangan :  

Y   : Kepatuhan WP 

a   : Konstanta  
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β1,....,β3  : Koefisien Regresi  

X1   : e-Filing  

X2   : Pelaporan Manual  

e   : Error ( Kesalahan ) 

 

3.5.6 Uji Hipotesis 

3.5.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dipakai supaya bisa menguji relasi diantara variabel X dengan Y, apakah 

X1, dan X2 (e-filing, dan Pelaporan Manual) memberi pengaruh kepada variabel Y 

(Kepatuhan Wajib Pajak) secara parsial (Sunyoto, 2019). Uji t digunakan untuk 

menguji: 

H0 : Variabel X tidak memberi pengaruh terhadap variabel Y 

Ha : Variabel X memberi pengaruh terhadap Y 

Standar pada pengujian ini ialah: 

a. Apabila thitung > ttabel dan nilai signifikant < 0.05 sehingga H0 ditolak serta Ha 

terima maka variabel bebas (X) punya pengaruh secara signifikant terhadap 

variabel terikat (Y). 

b. Apabila thitung < ttabel dan signifikant > 0.05 sehingga H0 diterima serta Ha ditolak 

maka variabel bebas (X) tidak punya pengaruh secara signifikant terhadap 

variabel terikat (Y). 
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3.5.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Di riset ini, uji F dipakai untuk memahami jumlah pengaruh variabel bebas 

secara simultan ke variabel terikat (Sunyoto, 2019). Kriteria pada pengujian ini 

ialah: 

a. Jika F hitung > F tabel signifikan <0,05 sehingga H0 ditolak serta Ha diterima 

maka variabel bebas secara simultan berpengaruh dengan variabel terikat. 

b. Jika F hitung < F tabel signifikan <0,05 sehingga H0 diterima dan Ha ditolak 

maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh dengan variabel terikat. 

3.5.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tingkat yang menunjukan proporsi variasi variabel independent yang bisa 

mendetailkan variasi variabel dependent disebut Koefisien Determinasi. Apabila 

hasil uji koefisien determinasi yang didapatkan dari hasil analisis regresi linear yang 

diperkirakan dengan OLS sebesar 0,630, jadi artinya varian variabel tidak bebas 

yang dirumuskan di model riset bisa menyatakan variasi variabel terikat sebesar 

63%, sementara selebihnya yaitu sebesar 37% dinyatakan variabel tidak bebas 

lainnya yang tidak bisa masuk ke model riset. 

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Di bawah ini adalah rincian lokasi dan schedule penelitian yang disusun oleh 

periset: 

3.6.1 Lokasi Penelitian  

Tempat pada riset akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Batam Selatan, yang beralamat di daerah Sukajadi, tepatnya di gedung Adhya 

Building Tower Blok A 1, Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Kota Batam 
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3.6.2 Jadwal Penelitian  

Untuk menyelesaikan riset ini, penulis tentunya membutuhkan jadwal 

penelitian yang disusun supaya bisa memenuhi deadline. Di bawah ini adalah 

jadwal yang disusun penulis mulai dari pencarian data, informasi sampai skripsi ini 

dapat diajukan. Prosesnya dimulai dari Maret 2021 – Mei 2021. 

No Kegiatan 

Bulan/Tahun 

Mar-21 Apr-21 Mei-21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                         

2 Peninjauan Pustaka                         

3 
Proses Collect Data & Sebar 

Kuesioner 
                        

4 Pengolahan Data                         

5 
Menganalisis Data dan 

Pembahasan 
                        

6 Simpulan dan Saran                         

7 Bimbingan Penelitian                         

8 
Pengajuan dan Pengujian 

Skripsi 
                        

Sumber: Penulis (2021) 

 


