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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang 

sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan pada bidang informasi dan 

teknologi yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat. 

Berkembangnya bidang informasi dan teknologi berdampak pada kemajuan 

bidang kearsipan yang semakin baik, terutama bagi kantor-kantor yang 

memerlukan pelayanan cepat dan memiliki volume arsip yang cukup banyak, 

penggunaan sarana tersebut akan sangat membantu mempercepat proses 

pengelolaan arsip lebih efektif dan efisien.  

Arsip elektronik juga dimanfaatkan oleh departemen-departemen keuangan, 

salah satunya adalah perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara terutang oleh 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. 

Dengan demikian, pajak digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat 

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak harus 

dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan 

baik. 

Semakin bertambahnya wajib pajak yang tak lepas dari tingginya kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini, membuat petugas pajak sulit dalam 
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mengelola SPT Masa maupun SPT Tahunan secara manual. Bedasarkan sumber 

dari KPP Pratama Pekanbaru dapat diketahui bahwa beberapa kelemahan dari 

pengolahan SPT secara manual yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam 

proses merekam lampiran SPT, tingginya risiko kemungkinan kesalahan yang 

terjadi pada saat perekaman data, dan perekaman SPT secara manual juga 

membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, serta berpengaruh untuk 

memperlambat proses pelayanan pajak lainnya. 

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak 

dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT baik itu SPT Masa maupun SPT 

Tahunan. Setelah sukses menerapkan sistem administrasi perpajakan modern 

melalui program e-SPT, Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tentang tata cara penyampaian SPT 

secara elektronik (e-Filing) bagi wajib pajak badan/ orang pribadi yang 

menggunakan formulir 1770s atau 1770ss melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak (http:// www.pajak.go.id).  

E-Filing adalah sarana pelaporan pajak secara online dan real time dengan 

menggunakan media internet melalui website Direktorat Jenderal Pajak (http:// 

www.pajak.go.id). Dengan adanya sistem ini, para wajib pajak akan lebih mudah 

menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan 

Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat 

Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam 

maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula 

dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), 
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di mana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak 

dengan fasilitas internet sehingga, penggunaan e-Filing dapat mengurangi beban 

proses administrasi pelaporan pajak dengan menggunakan kertas. 

E-Filing merupakan produk yang relatif masih baru, karena E-Filing sendiri 

mulai berlaku sejak 1 Maret 2009 namun dalam pelaksanaannya baru dijalankan 

pada tahun 2011. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dan pengenalan lebih 

mendalam kepada wajib pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPP 

Pratama Pekanbaru saat ini belum semua wajib pajak menggunakan e-Filing 

karena wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer 

dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini, 

dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang 

pengoperasian e-Filing dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan e-

Filing masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang e-Filing kepada wajib pajak 

masih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara 

komputerisasi memiliki manfaat yang besar bagi wajib pajak maupun Direktorat 

Jenderal Pajak. Selain kemampuan wajib pajak, adanya perbedaan persepsi 

mengenai kebermanfaatan, persepsi mengenai kemudahan penggunaan dan 

kepuasan pengguna terhadap e-Filing juga menjadi penentu sistem ini dapat 

diterima atau tidak oleh wajib pajak. 

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib 

pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang 

jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman data menjadi lambat bahkan menjadi 

tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan 

perekaman data secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak 
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melakukan perubahan modernisasi perpajakan dan salah satu penerapannya 

menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Modernisasi perpajakan yang efektif harus 

didukung dengan kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi segala peraturan yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini adalah penggunaan e-SPT. 

Elektronik SPT atau e-SPT merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam 

menyampaikan SPT. Penerapan aplikasi e-SPT dikatakan maksimal jika penggunaaan 

aplikasi e-SPT memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak, oleh karena itu untuk 

melihat apakah penerapan aplikasi e-SPT sudah diterapkan dengan baik dan maksimal 

maka perlu dilakukan penelitian mengenai aplikasi e-SPT dengan menilai persepsi 

Wajib Pajak terhadap penggunaan aplikasi e-SPT di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2015 yang berisi Tentang Tata 

Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik di jelaskan dalam 

Pasal 2 no 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik 

(e-SPT)” dengan diterapkannya sistem online dalam perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran 

pajak. Kewajiban penggunaan e-SPT khususnya penggunaan e-SPT Masa PPN sudah 

tercantum dalam Peraturan Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 yang diubah melalui 

Peraturan Pajak terbaru Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara 

Pengisian serta Penyampaian Masa PPN.  

Penelitian mengenai penerapan e-SPT dilakukan dengan tujuan mengetahui 

sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut. Menurut hasil penelitian 

Lingga (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT (PPN Masa) terhadap 

Efisiensi Pengisian SPT (PPN Masa) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di KPP Pratama Majalaya diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-
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SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib 

pajak. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh  Agung (2016) yang berjudul 

persepsi wajib pajak badan terhadap penggunaan surat pemberitahuan elektronik 

(e-SPT) yang terdaftar di KPP Prtama Kupang. Penelitian tersebut menghasilkan 

bahwa penggunaan aplikasi e-SPT di KPP Prtama Kupang berjalan dengan baik 

dan maksimal. Hal ini terkait dengan pelayanan aplikasi e-SPT, tampilan dan isi 

aplikasi e-SPT, kendala-kendala, manfaat-manfaat, pendampingan dan 

penyuluhan, sarana dan prasarana serta kemampuan Aparatur Pajak terhadap 

penggunaan aplikasi e-SPT. Namun, jika diasumsikan bahwa tidak semua KPP 

yang tersebar di Indonesia mempunyai kendala-kendala yang sama, pelayanan 

pendampingan dan penyuluhan yang sama, sarana dan prasarana yang sama serta 

ketidak samaan kemampuan aparatur pajaknya sendiri.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui sejauh mana persepsi Wajib Pajak Badan terhadap 

penggunaan aplikasi e-SPT, maka penulis mengangkat judul penelitian “PERSEPSI 

WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENGGUNAAN SURAT 

PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (e-SPT) (STUDI PADA KPP 

PRATAMA TAMPAN PEKANBARU)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak badan terhadap penggunaan 
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surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak badan/orang pribadi 

secara simultan terhadap penggunaan surat pemberitahuan elektronik (E-

SPT) di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi secara 

parsial terhadap penggunaan surat pemberitahuan elektronik (E-SPT) di 

KPP Pratama Tampan Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang 

perpajakan khususnya bagi peneliti tentang penerapan e-SPT PPN dan sejauh 

mana efektivitas dari penerapan e-SPT.  

2. Bagi lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada KPP Madya 

Pekanbaru, dapat digunakan sebagai informasi dan bahan evaluasi atas 

efektivitas penerapan e-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern dan sejauh mana efektivitas dari penerapan 

e-SPT. 

3. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi 

masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia. 
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4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT. 

1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II        TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap 

variabel yakni penerapan , ringkasan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis, pandangan Islam,  kerangka penelitian 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan 

sampel, deskripsi dan definisi operasional variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis 

data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil 

pengolahan data penelitian yang diperoleh.  


