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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Efektivitas 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu 

effective yang memiliki arti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus 

besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan 

dan hasil guna atau menunjang suatu tujuan. 

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. “Pengertian menurut Martoyo, 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang dimana dalam memilih tujuan yang akan 

dicapai disertai dengan kemampuan yang dimiliki oleh antar individu tepat, 

sehingga tujuan yang ingin dicapai akan didapat dengan hasil yang memuaskan” 

(Mahmudi, 2010:135).  

 

Menurut pengertian Mahmudi diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu 

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara 

matang agar hasil yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Efektivitas 

menjadi salah satu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target 

tersebut dapat tercapai. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa efektivitas 

merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal 

tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan 

berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu 

lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga di dalam 



13 
 

kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga 

akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan 30 efektif akan dapat 

dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.  

2.1.2 Ukuran Efektivitas 

Menurut Mahmudi yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi 

(Mahmudi 2010:143). Penggunaan e-filing dapat dikategorikan tingkat 

efektivitasnya menurut Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 

sebagai berikut:  

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.  

2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif. 

3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.  

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif. 

5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.  

 

 Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang 

sudah ditentukan dengan hasil nyata yang sudah dijalankan. Tetapi, jika hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan yang diharapkan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.  
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Diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat mengukur tingkat 

efektivitas penggunaan e-filing bagi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan 

SPT Tahunan pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. 

2.2 Wajib Pajak 

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak 

Pengertian wajib pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan berbunyi: 

 “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan  kewajiban  

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”  

 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia Wajib Pajak adalah subjek 

pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau 

memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang 

pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh 

Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016: 22).  
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Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban 

yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Wajib Pajak wajib 

mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan 

diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang 

kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP 

dapat dilakukan secara online melalui e-register.  

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib Pajak yang 

merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya 

untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada 

KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui 

e-register. 

3. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong 

oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. 

Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga 

Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan 

pelaporan pajak dengan sendiri. 

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT 

merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah 

ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah 

akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak 

Badan.  

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan merupakan 

kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang 

digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan 

adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan 

informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang 

atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca 

dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

2.3 Pajak Penghasilan  

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak 

penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

2.3.2 Subyek Pajak 

Yang menjadi subyek pajak seperti terdapat dalam Undang-Undang 

perpajakan tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan pasal 2, yaitu : 
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1. A. Orang Pribadi 

B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak  

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3. Bentuk usaha tetap. 

 

2.3.3 Bukan Subyek Pajak 

Kategori bukan subyek pajak seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 

perpajakan tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan pasal 3, yaitu: 

1. Kantor perwakilan negara asing 

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat 

lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan 

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut Berta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan.timbal balik. 

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 
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b. Tidak sedang menjalankan kegiatan lain termasuk usaha untuk 

memperoleh penghasilan dari Negara Indonesia.  

2.4 E-filing  

2.4.1 Pengertian efiling 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) e-filling adalah suatu cara 

penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time melalui 

internet pada website DJP online atau website Penyalur SPT Elektronik. Website 

Penyalur SPT Elektronik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai 

pihak yang dapat menyalurkan penyampaian SPT adalah www.pajakku.com, 

www.laporpajak.com, www.spt.co.id, www.online-pajak.com (Direktorat Jendral 

Pajak : 2016). E-filling sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik 

baik untuk  Orang  Pribadi  maupun Badan melalui internet pada  website  

Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan 

memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua 

formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian 

Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak 

memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan 

secara elektronik  melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Aplication Service 

Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan 

persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu: 

1. Berbentuk badan 

http://www.pajakku.com/
http://www.laporpajak.com/
http://www.spt.co.id/
http://www.online-pajak.com/
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2. Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang 

ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang 

berorientasi pada laba atau non laba. 

3. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP). 

4. Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan 

penyampaian SPT secara on line yang real time. 

5. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus 

mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena 

Pajak.  

E-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan 

aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT 

nya. E-filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan 

praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya 

sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak 

dalam  penyampaian  SPT  karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor 

Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih 

sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi 

peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya 

oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih 

mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan 
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SPT. Berikut di bawah merupakan gambar prosedur untuk wajib pajak yang akan 

melaporkan SPT Tahunan melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application 

Service Provider). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 

Gambar 2.4 

TATA CARA E-FILING 
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Berdasarkan gambar 2.4 yang merupakan prosedur dalam pelaporan e-filing 

melalui jasa ASP (Application Service Provider) yang meliputi : 

1. Wajib pajak melakukan registrasi keanggotaan di website salah satu ASP 

serta mendapatkan username dan password untuk log in. 

2. Wajib pajak melakukan permohonan nomor e-fin ke KPP Pratama terdaftar. 

3. Wajib pajak men-generate Digital Certificate yang berfungsi sebagai  ID 

dan untuk keamanan (pen-encrypt data) di setiap kali wajib pajak akan 

melakukan pengiriman SPT melalui e-filing ke pihak DJP. 

4. Wajib pajak melakukan install Digital Certificate Dan aplikasi e-SPT. 

5. Wajib pajak melakukan pengisian SPT elektronik. 

6. Wajib pajak mengirimkan file CSV hasil keluaran aplikasi e-SPT yang di 

encrypt data secara online dengan internet. 

7. Wajib pajak mendapatkan bukti penerimaan elektronik. 


