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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Administrasi pemerintah yang sedang berkembang termasuk Indonesia 

menjadikan pemerintah dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung 

penerimaan APBN. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi 

masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

di Negaranya. Apabila konstribusi penerimaan pajak semakin besar bagi APBN, 

maka partisipasi masyarakatnya dianggap semakin besar pula dalam pembagunan 

di Negaranya, karena pada hakikatnya pajak berasal dari masyarakat dan untuk 

masyarakat. 

Pada tahun 2015 tercatat penerimaan negara sebesar Rp 1.793,6 T, 

dimana sebesar Rp 1.201,7 T atau sebesar 66,99% berasal dari penerimaan pajak, 

sedangkan pada tahun 2016 penerimaan pajak tercatat sebesar 74,6% dari 

penerimaan negara seluruhnya, dan  pada tahun 2017 tercatat  penerimaan pajak 

sebesar RP. 1498,9 T atau sebesar 76,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerimaan dari sektor pajak menduduki porsi besar dalam penerimaan negara, 

dibandingkan penerimaan negara lainnya (non pajak), (Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia, 2017).  

Lisa, dkk (2014) mengemukakan bahwa salah satu bentuk modernisasi 

perpajakan dalam hal pengggunaan teknologi informasi dalam administrasi 

perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system. E-filing merupakan 

sistem pelaporan pajak dengan SPT secara elektronik yang dilakukan melalui 
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sistem online yang real time. Awalnya, e-filing hanya dapat diakses melalui 

Application Service Provider (ASP) dengan cara menginstall aplikasi. Namun, 

sejak dikeluarkannya PER-48/PJ/2011 tanggal 30 Desember 2011, Wajib Pajak 

Orang Pribadi juga bisa melaporkan SPT melalui laman Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) hanya dengan mengakses situs www.pajak.go.id. 

Keuntungan yang diperoleh dari diterapkannya sistem e-filing, seperti 

penghematan biaya dan waktu, kemudahan, serta kualitas informasi yang tepat 

waktu dan baik dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan kelayakan sistem 

pelaporan SPT secara e-filing. Beberapa keuntungan tersebut akan mempengaruhi 

tingkat kepuasan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Pemahaman teknologi informasi yang dimiliki oleh para Wajib Pajak juga akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan Wajib Pajak pengguna e-filing, Wajib Pajak 

tidak perlu mempelajari sistem e-filing atau mengalami kesulitan dalam 

menjalankannya.  

Sistem e-filing sudah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 

tahun 2004. Sejak diberlakukannya sistem tersebut, beberapa penelitian terkait e-

filing pernah dilakukan. Penelitian Yilmaz dan Coolidge (2013) memberikan hasil 

bahwa dalam prakteknya penguna e-filing hanya dilakukan oleh perusahaan yang 

besar dan memiliki sumber daya yang berlimpah. Afrika Selatan dan Belanda 

mengalami kesuksesan dalam penggunaan e-filing meskipun butuh waktu yang 

cukup lama sekitar 3-4 tahun dan memberikan manfaat yang positif bagi penguna 

e-filing yaitu efesiensi waktu, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akurasi. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sugiharti dkk (2015) menyatakan bahwa 
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efektivitas dan kelayakan sistem e-filing mempengaruhi tingkat kepuasan Wajib 

Pajak pengguna e-filing di KPP Pratama Malang, Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Della (2017) memberikan hasil bahwa pemahaman teknologi 

informasi, efektivitas, dan kelayakan sistem e-filing meningkatakan tingkat 

kepuasan wajib pajak orang  KPP Pratama Surabaya Gubeg, Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan Bella dkk (2017) memberikan hasil bahwa kemudahan 

penggunaan, persepsi kegunaan, dan computer self efficiency berpengaruh positif 

pada minat penggunaan e-SPT. 

Berikut peneliti akan menampilkan jumlah pelaporan SPT tahunan orang 

pribadi dimana perbandingan antara pelaporan secara manual dan e-filing di KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. 

Tabel 1.1  

      Jumlah Realisasi Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 

 Orang Pribadi 

No Keterangan Tahun 

2015 2016 2017 

1 Pelaporan SPT Secara Manual 27.803 15.478 6.606 

2 Pelaporan SPT Secara E-filing 14.372 31.292 38.437 

 Total 42.175 46. 770 45.043 

 Sumber: Data Olahan KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Dilihat dari tabel 1.1 menggambarkan bahwa jumlah pelaporan SPT 

secara manual pada tahun 2015-2017 bergerak secara fluktuatif dan data 

pelaporan secara e- filing  setiap tahunnya relative meningkat. Dimana ditahun 

2015 jumlah pelapor SPT secara manual sebesar 27.803 dan pelaporan SPT secara 

sistem e-filing sebesar 14.372, kemudian di tahun 2016 jumlah pelapor SPT 

secara manual menurun menjadi 15.478 dan pelaporan SPT secara sistem e-filing 

sebesar 31.292, dan di tahun 2017 pelaporan secara manual menurun berjumlah 
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6.606 dan pelaporan SPT secara e-filing berjumlah 38.437, melihat data realisasi 

diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas sistem e-filing efektif meningkatkan 

pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, namun belum semua wajib 

pajak menggunakan fasilitas sistem e-filing  dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal 

ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak belum memanfaatkan fasilitas 

sistem e-filing di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan wajib pajak 

dalam menggunakan e-filling, dalam penelitian ini faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan wajib pajak dalam menggunakan e-filling adalah 

pemahaman teknologi informasi, efektivitas, dan kemudahan penggunaan aplikasi  

e-filing. 

Menurut Tata Sutabri (2012:30) teknologi informasi adalah kualitas 

teknologi informasi merupakan nilai dari hasil yang diharapkan dengan sempurna, 

apabila pengambil keputusan dapat mengambil keputusan secara optimal dalam 

setiap hal, dan bukan keputusan yang rata-rata yang dibuat menjadi optimal serta 

untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan mendatangkan kerugian. 

Sosialisasi untuk meningkatkan penggunaan e-filing tersebut perlu dilakukan 

dengan baik, karena tidak semua wajib pajak mengerti akan teknologi informasi, 

dan diperlukan pemahaman mengenai teknologi informasi (Ongkosaputra dalam 

Kharismawan, 2017). Teknologi informasi itu sendiri merupakan suatu sarana 

untuk menunjang sistem informasi e-filing, teknologi informasi menyediakan 

sarana yang efektif dan efisien untuk menyimpan, mengolah dan menyebarkan 

informasi, untuk mendukung suatu sistem informasi dibutuhkan teknologi 
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informasi yang berkualitas. Selain karena kurangnya pemahaman wajib pajak 

mengenai teknologi informasi, masih diperlukan infrastruktur pendukung, 

terutama jaringan internet yang belum bisa diakses dengan mudah oleh semua 

wajib pajak. 

Efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:59) efektivitas merupakan suatu 

ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Menurut 

Susanto (2007:41) pengertian efektivitas sistem adalah informasi harus sesuai 

dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk 

didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format 

yang tepat sehingga mudah dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, 

isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan. Semakin mudah dipahami dan sesusai kebutuhaan, maka wajib 

pajak akan merasa puas dengan sistem e-filing yang disajikan oleh kantor pajak, 

sehingga wajib pajak akan beralih dari pelaporan manual ke pelaporan e-filing. 

Kemudahan penggunaan sistem teknologi diartikan sebagai kemudahan 

dipahami dan digunakan dan lebih sederhana dari sistem sebelumnya. Kemudahan 

Penggunaan dalam konteks ini adalah pandangan atau anggapan Wajib Pajak 

mengenai aplikasi e-SPT. Aplikasi yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat 

mudah dipelajari dan dimengerti oleh Wajib Pajak dalam membuat laporan pajak. 

Dengan demikian Wajib Pajak akan merasa aplikasi e-SPT dapat memudahkan 

pekerjaan. Aplikasi e-SPT dapat digunakan di rumah, di tempat kerja atau dimana 

saja tanpa harus mengambil formulir terlebih dahulu di kantor pajak (Elis, 2018). 
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Dari uraian diatas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Efektivitas, Dan 

Kemudahan Penggunaan Aplikasi  E-Filing Terhadap Tingkat Kepuasan 

Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 

2. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 

3. Apakah Kemudahan Penggunaan Aplikasi e-filing berpengaruh terhadap 

tingkat kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 

4. Apakah pemahaman teknologi informasi, efektivitas, dan Kemudahaan 

Penggunaan Aplikasi e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepuasan Wajib 

Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap 

tingkat kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap tingkat kepuasan Wajib 

Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi e-filing 

terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi, efektivitas, 

dan kemudahan penggunaan aplikasi e-filing berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan 

wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang 

khususnya berkaitan dengan Pengaruh pemahaman teknologi informasi, 

efektivitas, dan kemudahan penggunaan aplikasi e-filing terhadap tingkat 

kepuasan wajib pajak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktik 

bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai keefektifan dan kemudahan 

penggunaan aplikasi e-filing dalam meningkatkan penerimaan pajak, 

sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap kelemahan pada sistem 

perpajakan dan mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah 

perpajakan yang ada.  
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b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai 

kemudahan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan 

gambaran isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam 

penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas dan menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori serta penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesis.  

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitiannya yaitu 

desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, defenisi 

operasional variabel, serta metode analis.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan analisa dan pembahasan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan 

mengevaluasi hasil penelitian tersebut  

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dikemukakan, saran, dan rekomendasi tentang perbaikan yang 

perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah 

temuan pada penelitian ini. 

 


