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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Administrasi pemerintahan yang sedang berkembang termasuk Indonesia  

menjadikan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung 

penerimaan APBN. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi 

masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

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

maka partisipasi masyarakatnya dianggap semakin besar pula dalam 

Pembangunan di negaranya, karena pada hakikatnya pajak berasal dari dan untuk 

masyarakat. 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi 

pelaksanaan pembangunan Nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang 

kegiatan perekonomian dalam menggerakan roda Pemerintahan dan sebagai 

penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  

Pajak bagi sebagian besar negara di dunia digunakan sebagai sumber 

utama penerimaan negara, termasuk indonesia. Oleh karena itu, wajar saja bila 

pemertintah terus berupaya untuk melakukan pemungutan pajak hingga tingkat 

penerimaan yang paling optimal agar penerimaan kas negara menjadi setabil dan 

pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Selain itu untuk meningkatkan 

kemandirian bangsa indonesia dalam membiayai Pembangunan dan Pemerintah 
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Negara melalui partisipasi dari masyarakat melalui pungutan pajak sesuai dengan 

kemampuannya. 

Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai upaya untuk 

memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal Tahun Pembinaan wajib 

pajak 2015, di antaranya melalui diskusi perpajakan, pengawasan intensif, 

penegakan hukum secara selektif, hingga ke berbagai sentral ekonomi. Melalui 

tahun pembinaan Wajib pajak 2015, seluruh wajib pajak dihimbau agar 

membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga lima tahun terakhir atas 

kemauan sendiri dan melunasi kekurangan pajaknya dengan insentif pembebasan 

sanksi administrasi. Selain itu, bagi orang pribadi atau badan yang telah 

memenuhi syarat sebagai wajib pajak, namun belum memiliki nomor pokok wajib 

pajak diharapkan untuk segara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 

menyampaikan SPT-nya dan melunasi pajaknya. Tindakan tersebut sesuai dengan 

sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Artinya 

setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran 

pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada 

pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah yang 

diakibatkan wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftar namun wajib pajak 

tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya, maka membuat 

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menciptakan 

sistem perpajakan baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan 

kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya sehingga 
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tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan membuat pembaruan sistem atau 

metode pelapora SPT Tahunan yang sederhana, mudah, dan cepat, efektif dan 

sefisien. Pembaruan dalam sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 2012 ini 

adalah dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yaitu 

dengan dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka 

penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik atau melalui internet yang 

selanjutnya dinamakan dengan sistem e-filing yang diluncurkan oleh Direktorat 

Jendral Pajak tujuannya agar dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak 

dan diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat 

Pemberitahuan Tahunan wajib Pajak orang pribadi. 

Pengadopsian sistem administrasi dengan tingkat resiko yang lebih kecil 

membuat semua terkoodinir dan praktis serta kemudahan pengawasan karena 

semua data yang terkomkputerisasi. Hal ini dilakukan karena mengingat 

banyaknya keluhan yang di utarakan wajib pajak karena senantiasa melaporkan 

SPT-nya dengan menunggu antrian yang cukup lama, menyikapi pada kebutuhan 

wajib pajak akan tingkat pelayanan dan kebutuhan alternatif baru serta untuk 

mengurangi beban penggunaan kertas karena secara manual, Direktur Jendral 

Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor  PER-

88/PJ./2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dan 

sekarang aturan itu telah di perbaharui dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak 

Nomor PER-01/PJ/2017. Dalam keputusan Direktorat Jendral Pajak tersebut 
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dinyatakan bahwa penyampain surat pemberitahuan pajak secara elektronik yang 

dilakukan secara online dan real time. 

Dengan adanya sistem ini, wajib pajak akan lebih mudah menunaikan 

kewajibanya tanpa harus mengantri di kantor-kantor pelayanan pajak sehingga di 

rasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, Surat pemberitahuan pajak 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), dimana data akan dikirim 

langsung ke database Direktorat Jendral Pajak dengan fasilitas internet on line. 

Diharapkan  sistem ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melakukan kewajiban pelaporan SPT Tahunannya dan juga  mempermudah aparat 

pajak dalam pengelolaan data base karena penyimpanan dokumen-dokumen 

wajib pajak telah dilakukan secara terkomputerisasi. Ayu Ika Novarina, (2005).  

Fasilitas sistem e-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan 

atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online 

yang real time. Sistem ini merupakan modrenisasi dari sistem administrasi 

Direktorat Jendral Pajak untuk kebutuhan wajib pajak dan bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dan juga untuk 

emngurangi jumlah antrian pada loket Kantor Pelayanan Pajak. Jadi wajib pajak 

sekarang tidak lagi di sibukkan dengan antrian di loket namun sekarang telah bisa 

dilakukan dimana saja dan kapan saja, kemudahan yang telah diberikan ini 

diharapkan dapat meningkatkan wajib pajak dalam melakukan Pelaporan SPT 

Tahunan. 
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Penelitian tentang fasilitas sistem e-filing telah banyak dilakukan 

sebelumnya. seperti penelitian Mirza, dkk (2015), yang meneliti tentang 

efektivitas sistem dan kelayakan sistem terhadap kepuasan wajib pajak dalam 

pelaporan SPT, Gusma, dkk. (2016),yang meneliti tentang peranan e-filing dalam 

meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak 

orang pribadi Malang Selatan. Dimas, dkk. (2014), yang meneliti tentang 

penyediaan layanan drop box dan e-filing terhadap tingkat kepatuhan 

penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Ranny, dkk. (2014), yang meneliti 

tentang tingkat kepuasaan sistem e-filing. Sandi, (2013), yang meneliti tentang 

persepsi karyawan XYZ dalam penerapan sistem e-filing dalam pelaporan SPT. 

Lingga di dalam Reza Kunianto. (2015) dan  Firdaus, dkk. (2015), yang meneliti 

tentang penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.   

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti sebelumnya, dapat peneliti 

simpulkan bahwa penyediaan fasilitas sistem e-filing mampu meningkatkan 

pelaporkan SPT Tahunannya, baik itu dalam ukuran kepuasan, ukuran pelayanan. 

Ukuran kemudahan, ukuran praktis dan lain sebagainya, artinya pengadopsian 

pelaporan menggunakan sistem online diterima baik oleh wajib pajak karena di 

anggap mudah, praktis, efektif, dan aman. Hal ini sesuai dengan hasil study yang 

dilakukan oleh World Bank dan Price water house Coopers dan hasilnya dirilis 

dalam sebuah buku berjudul "Paying Taxes 2016", disebutkan bahwa kunci 

kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan dalam membayar Pajak. Kemudahan 

dalam membayar Pajak bisa di wujudkan antara lain dengan selalu meningkatkan 
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sistem pembayaran secara elektronik, artikel Hasyim Ashari, dan Adinda Ade 

Mustami, (2016). 

Berikut peneliti akan menampilkan jumlah pelaporan SPT Tahunan orang 

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

di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Tabel  1.2. : Jumlah Realisasi Penyapaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

No Keterangan 
Tahun 

2014 2015 2016 

1 
Pelaporan SPT 

Secara Manual 
49.276 31.689 11.840 

2 
Pelaporan SPT 

Secara E-filing 
8.372 14.798 39.297 

3 Total 57.648 46.487 51.137 

Sumber: Data Olahan KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2016 

 Dilihat dari tabel 1.2. menggambarkan bahwa jumlah pelaporan SPT 

secara manual pada tahun 2014-2016 bergerak secara fluktuatif dan data 

pelaporan secara e-filing setiap tahunnya relatif meningkat. Dimana di tahun 2014 

jumlah pelapor SPT secara manual sebesar 49.276 dan pelaporan SPT secara 

sistem e-filing sebesar 8.372, kemudian di tahun 2015 jumlah pelapor SPT secara 

manual menurun menjadi 31.689 dan pelaporan SPT secara sistem e-filing sebesar 

14.798, dan di tahun 2016 pelaporan secara manual menurun berjumlah 11.840 

dan pelaporan SPT secara sistem e-filing berjumlah 39.297, 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 ini dalam pelaporan SPT Tahunan. 
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Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat wajib pajak belum memanfaatkan 

fasilitas sistem e-filing di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah secara khusus untuk 

wajib pajak telah diberikan kemudahan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan 

penyediaan fasilitas sistem e-filing yang bersifat online dan real tame dengan 

menawarkan kemudahan, praktis, efisien dan mengurangi pengeluaran biaya 

wajib pajak serta dapat mengurangi antrian dan tidak kenyamanan wajib pajak 

dalam proses pelaporan SPT Tahunan di KPP, namun dalam prakteknya masih 

terdapat wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual. Oleh 

karena itu peneliti tertarik ingin meneliti mengenai Efektivitas fasilitas sistem e-

filing pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian sebelumnya adalah penelitian 

yang dilakukan saat ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana  efektivitas 

pelaporan SPT Tahunan orang pribadi menggunakan fasilitas sistem e-filing di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian selanjutnya 

dan rancangan penelitian dengan judul “Analisis Fasilitas Sistem e-filing Dalam 

Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan di Kota Pekanbaru (Studi Pada KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan)“. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini menghasilkan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana Implementasi sistem e-filing dalam meningkatkan efektivitas 

pelaporan SPT Tahunan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 

1. Menjelaskan dan menganalisa  bagaimana implementasi sistem e-filing 

dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT Tahunan orang pribadi di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas batasan masalah diperlukan agar 

peneliti lebih fokus dalam pembahasan penelitian. Adapun batasan masalah 

penelitian ini adalah peneliti hanya membahas pada pelaporan SPT Tahunan 

menggunakan fasilitas sistem e-filing dengan fokus utama penelitian ialah 

menelusuri dan menganalisis efektivitas pelaporan SPT Tahunan menggunakan 

sistem e-filing dengan data informan dari  wajib pajak orang pribadi dan petugas 

pajak, hal ini bertujuan untuk memperoleh pembahasan secara lebih luas dalam 

penelitian ini. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk : 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan analisa 

bagaimana implementasi sistem e-filing dalam meningkatkan efektivitas 

pelaporan SPT Tahunan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan?  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi Pimpinan kantor pjak dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerja. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi kantor perpajakan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 

 

1.6. Sistematika Penulisan. 

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan membagi dan 
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menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis 

besar tentang judul penelitian, latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

keguanaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini merupakan bab telaah pustaka dan dalam bab ini 

dijelaskan mengenai berbagai teori, review penelitian terdahulu,  

literatur yang mendukung penelitian ini, pajak dalam perspektif 

islam, dan kerangka penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini meliputi metodologi penelitian yang berisikan tentang 

metode penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, 

pemeriksaan data dan teknik analisis data yang akan digunakan 

dalam merancang sebuah penelitian. 

BAB IV :   GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian yang 

berisikan mengenai sejarah berdirinya KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan, visi dan misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 
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struktur organisasi dan uraian tugas KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan. 

 

BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

berisikan tentang implementasi sistem dengan pendekatan 

standar prosedural dan manajerial dan juga membahas tentang 

efektivitas sistem dalam pendekatan teori efektivitas sistem dan 

dihubungkan dengan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

.BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan 

tentang kesimpulan, saran-saran penelitian. 


