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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi internet memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap perkembangan dunia. Perkembangan teknologi informasi 

internet inipun dimanfaatkan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal pajak 

dengan melakukan pembaharuan sistem pelayanan perpajakan. Pembaharuan 

dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi dalam 

pelayanan perpajakan, demi meningkatkan penerimaan wajib pajak. 

Peningkatan pelayanan perpajakan ini juga terlihat dengan 

dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi 

diberbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan 

modernisasi pajak terjadi diawal tahun 2005, dan pada tahun 2014  

dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak yang baru, dalam rangka 

penyampaian surat pemberitahuan dan perpanjangan surat pemberitahuan Pajak 

Penambahan Nilai (PPN) menggunakan elektronik yang di atur oleh Direktur 

Jenderal Pajak dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik melalui website 

direktorat Jendral pajak (www.pajak.go.id). 

Aplikasi e-faktur ini diluncurkan untuk menindak lanjuti diterbitkannya 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK 011/2013 tanggal 11 

November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau 

Penggantian Faktur Pajak. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dijadikan 

http://www.pajak.go.id/
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sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) secara elektronik yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak. 

Sistem aplikasi e-faktur tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual 

user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi tersebut. 

e-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan 

kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran 

yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja 

verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN 

(Lestariningsih : 2016). Manfaat untuk Direktorat Jendral Pajak yaitu efisiensi 

waktu dalam proses pemeriksaan dan pengembalian restitusi. Dengan 

diberlakukannya hal ini diharapkan lebih memberikan kemudahan bagi Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang juga dapat mengurangi cost compliance yang membebani 

PKP. Selain itu teknologi elektronik ini juga akan memudahkan penyimpanan 

dokumen-dokumen pajak milik wajib pajak yang telah dilakukan dalam bentuk 

digital. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar 

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus 

terciptanya administrasi perpajakan yang modern. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Pekanbaru Senapelan, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah 

menggunakan e-Faktur masih berkisar 52% ditahun 2016. Dari 3.244 Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang terdaftar sebagai pengguna e-Faktur hanya sebanyak 

1.676 PKP, dengan begitu sekitar 48% PKP yang diperkirakan menggunakan 

faktur pajak yang tidak sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini belum 
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semua PKP menggunakan e-Faktur karena masih banyak wajib pajak yang 

beranggapan bahwa penggunaan teknologi menyulitkan bagi mereka serta 

gangguan jaringan internet yang sering dialami dan kurangnya  sosialisasi oleh 

KPP pratama pekanbaru senapelan. Pada saat ini e-Faktur ini telah diwajibkan 

kepada seluruh PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila PKP tidak 

melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda 2% dari dasar. 

Dengan adanya sistem informasi e-Government ini, wajib pajak lebih 

mudah melaksanakan kewajibannya tanpa mengantri di kantor pelayanan pajak, 

sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih efektif dan efisien. Hal ini 

ditandai dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT di Indonesia untuk 

tahun 2014 mencapai 2,6 juta dan mengalami peningkatan drastis ditahun 2015 

sebanyak 7,96 juta. (www.antaranews.com). Sedangkan untuk  pengunaan Faktur 

PPN tercatat 300  Juta dan mengalami peningkatan pada tahun 2014  sebanyak 

400 juta. e-Faktur diluncurkan dengan alasan masih adanya penyalahgunaan 

faktur pajak, salah satunya adalah Wajib Pajak non PKP yang menerbitkan Faktur 

Pajak padahal tidak berhak menerbitkannya, Faktur Pajak yang terlambat 

diterbitkan, Faktur Pajak fiktif, dan Faktur Pajak ganda, juga karena beban 

administrasi yang besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP (www.pajak.go.id). 

Hal-hal yang mendorong masyarakat menggunakan e-Faktur adalah 

kebermanfaatan dan kemudahan yang dikemukakan menurut Theory Acceptance 

Model (TAM) didasari oleh penelitian Venkatesh dan Davis (1989). Dinyatakan 

bahwa sejauh ini TAM merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik 

http://www.antaranews.com/
http://www.pajak.go.id/
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dalam menjelaskan perilaku user terhadap sistem informasi baru. Masyarakat 

merasakan dampak langsung dari manfaat e-Faktur yaitu proses pelaporan Faktur 

Pajak akan lebih cepat dan praktis sehingga efisien. Persepsi kemudahan memiliki 

nilai tersendiri yang penting, karena masyarakat akan berminat menggunakan 

sistem informasi jika sudah merasakan kemudahannya seperti cara menggunakan 

aplikasi e-Faktur yang tidak menyulitkan dan mudah dipahami dan sebagian 

Wajib Pajak bisa menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mandiri tanpa bantuan 

orang lain. Dengan alasan tersebut TAM dianggap salah satu teori penggunaan 

sistem teknologi informasi yang sangat berpengaruh dan umumnya digunakan 

untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi 

informasi baru. 

Selain persepsi kebermanfaatan dan kemudahan ada beberapa faktor 

lain yang mempengaruhi penggunaan e-faktur bagi  Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

yang didasari oleh Task Technology Fit (TTF) dan Theory of Planned Behavior 

(TPB) seperti persepsi keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi 

wajib pajak dan intensitas penggunaan e-faktur  juga menjadi penentu sistem ini 

dapat diterima atau tidak. 

Persepsi lainnya yakni keamanan dan kerahasiaan. Suatu sistem 

dikatakan aman jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Menurut 

Desmayanti (2012) keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu 

aman resiko hilangnya data atau informasi itu sangat kecil dan resiko pencurian 

rendah.Sedangkan kerahasian berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan 

informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya. Menurut Task Technology 
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Fit (TTF) tingkat keamanan dan kerahasiaan merupakan manfaat positif yang 

diberikan suatu teknologi sehinggga berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak 

untuk menggunakan teknologi tersebut bahkan secara berkelanjutan. 

Selanjutnya persepsi kesiapan teknologi informasi wajib pajak. 

dasarnya teknologi dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam 

individu siap menerima teknologi khususnya dalam sistem e-faktur. Jika wajib 

pajak bisa menerima teknologi baru maka wajib pajak tersebut tidak ragu-ragu 

untuk menggunakan e-faktur. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) setiap 

individu yang siap menerima teknologi informasi wajib pajak maka individu 

tersebut memutuskan akan menggunakan secara berkelanjutan.  

Selanjutnya untuk persepsi intensitas prilaku merupakan kelanjutan dari 

minat (intention) dimana minat adalah keinginan untuk melakukan prilaku. Jadi, 

intensitas adalah prilaku individu dalam melakukan seuatu hal secara terus-

menerus. Menurut Theory Planned of Behavior (TPB). Tindakan atau prilaku 

yang dimaksud disini yaitu intensitas prilaku wajib pajak dalam melaporkan 

faktur pajak menggunakan e-faktur, apakah mereka akan terus menggunakan 

sistem tersebut atau tidak. Dapat dikatakan bahwa persepsi-persepsi diatas akan 

menjadi penentu apakah sistem ini dapat di terima atau tidak.   

Penelitian mengenai penggunaan e-faktur antara lain dilakukan oleh 

Lestariningsih (2016) yang meneliti tentang persepsi Pengusaha Kena Pajak 

terhadap penggunaan e-Faktur sebagai sarana pelaporan Faktur Pajak 

menunjukkan hasil penelitian bahwa kegunaan, kemudahan berpengaruh positif 

terhadap penggunaan aplikasi e-Faktur. Penelitian ini mengacu pada penelitian 
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yang dilakukan oleh Noviandini (2012) tentang pengaruh persepsi 

kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan wajib pajak terhadap 

penggunaan e-filling bagi wajib pajak di Yogyakarta.  

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan 

dilakukan peniliti yaitu lokasi penelitian, selain itu penelitian ini juga mengadopsi 

variabel baru yaitu, keamanan dan kerahasian, kesiapan teknologi informasi wajib 

pajak serta intensitas penggunaan e-faktur yang bersumber dari hasil penelitian 

yang dilakukkan oleh Desmayanti (2012.). Penelitian ini akan dilakukan di KPP 

Pratama Pekanbaru Senapelan karena memiliki jumlah PKP yang cukup banyak 

dan berada diwilayah yang memiliki cukup banyak perusahaan. Pekanbaru dipilih 

sebagai lokasi peneltian karena Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau, 

dimana pemahan wajib pajak menganai penggunaan e-faktur tentunya melebihi 

pemahaman wajib pajak yang berada di daerah lainnya di Provinsi Riau tetapi 

kenyataanya penggunaan e-faktur di Kota Pekanbaru belum maksimal, hal ini 

terlihat dari jumlah PKP yang menggunkan e-faktur hanya 1.676 dari 3.244 

jumlah seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Pekanbaru. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa e-faktur memberikan fasilitas 

yang lebih memudahkan, praktis dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja 

bagi wajib pajak, seharusnya dapat menimbulkan respon yang bagus dan banyak 

Wajib Pajak yang menggunakannya, tetapi mengapa justru hanya beberapa saja 

yang menggunakan fasilitas yang diberikan DJP tersebut. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka judul penilitian ini adalah pengaruh persepsi 

kebermanfaatan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan 
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teknologi informasi wajib pajak terhadap intensitas penggunaan e-faktur 

bagi pengusaha kena pajak di Kota Pekanbaru  

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap intensitas 

penggunaan e-faktur ? 

2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap intensitas 

penggunaan e-faktur ? 

3. Apakah persepsi keamanan dan kerahasian berpengaruh terhadap 

intensitas penggunaan e-faktur ? 

4. Apakah persepsi kesiapan teknologi informasi wajib pajak 

berpengaruh terhadap itensitas penggunaan e-faktur ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaru persepsi kebermanfaatan terhadap 

intensitas penggunaan e-faktur ? 

2. Untuk mengetahui pengaru persepsi kemudahan terhadap intensitas 

penggunaan e-faktur ? 

3. Untuk mengetahui pengaru persepsi keamanan dan kerahasian 

terhadap intensitas penggunaan e-faktur ? 

4. Untuk mengetahui pengaru persepsi kesiapan teknologi informasi 

wajib pajak  terhadap itensitas penggunaan e-faktur ? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka manfaat 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan 

penggunaan e-faktur 

2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi bahan 

kajian penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Wajib Pajak terhadap e-faktur. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan terutama bagi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

4. Untuk Akademis, penelitian ini dapat menambah informasi 

pembelajaran, tentang semua informasi yang berkaitan dengan e-faktur 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut ini 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

 Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 
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Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang 

Technology Acceptance Model (TAM), Task Technology 

Fit (TTF), Theory of Planned Behavior (TPB), pengertian 

pajak, fungsi pajak, e-faktur, pandangan islam, tinjauan 

pustaka sebelumnya juga terdapat penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitan. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Membahas metodologi penelitian yang mencakup lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, defenisi operasional variabel dan 

teknik analisis data. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai, deskripsi statistik 

data, analisis data, interpretasi data dan pembahasan 

BAB V :PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, saran dan rekomendasi 

tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan 

datang terkait dengan masalah temuan pada penelitian ini. 

 

 


