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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi semakin membaik dan 

bermanfaat bagi pengguna. Menurut kamus Oxford teknologi informasi adalah 

studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, 

menganalisa, dan mendistribusikan informasi, termasuk kata-kata, bilangan dan 

gambar. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini bisa berdampak 

positif dan berdampak negatif tergantung bagaimana pengguna dan pembuat 

aplikasi menggunakan perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini. 

Teknologi informasi mempunyai dampak baik dan buruk tergantung user yang 

menggunakannya. Dampak baiknya membantu mempercepat, mempermudah 

pekerjaan manusia. Sedangkan dampak buruknya adalah kurangnya interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat. 

Salah satu contoh dari kemajuan teknologi didunia yang dapat dirasakan 

langsung adalah teknologi internet. Dampak langsung dari perkembangan teknologi 

internet adalah mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan misalnya, 

pekerjaan yang dilakukan dikomputer berupa softcopy langsung bisa dikirim 

keatasan dengan cara pengiriman melalui e-mail. Pengiriman informasi dengan 

sarana internet berupa softcopy sehingga tidak memerlukan hardcopy yang 

menghabiskan tambahan uang. Ini juga membuat masyarakat lebih hemat dalam 

menggunakan kertas dan waktu yang dicapai untuk mengirimkan informasi lebih 

singkat dan cepat. (Lestariningsih : 2016) 
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Penggunaan teknologi internet meliputi sektor dunia bisnis, perbankan, 

pendidikan maupun kesehatan (Wahyuni : 2016). Salah satu perkembangan 

Teknologi Informasi disektor pemerintahan Indonesia adalah e-Government. e-

Government adalah teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan 

informasi dan pelayanan bagi masyarakatnya, baik urusan bisnis, maupun 

perpajakan. e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi, seperti 

menggunakan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan 

penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi 

bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan 

internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www). Pada intinya e-

Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan 

hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain terutama masyarakat. 

Dengan adanya dukungan teknologi informasi mempercepat proses 

pelayanan dan pemeriksaan dibidang perpajakan yang dibuktikan dengan penelitian 

terdahulu oleh Siregar pada tahun 2008 yang berlokasi di Denpasar. Teknologi 

internet juga berdampak pada peningkatan minat masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Teknologi informasi tersebut digunakan untuk 

mereformasi sistem perpajakan Indonesia, yaitu mempermudah masyarakat dalam 

proses pelaporan hingga pembayaran pajak. 

Selain itu, e-Government juga dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) untuk meningkatkan pelayanan administrasi pajak bagi Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sangat dimanfaatkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai moment untuk membangun sarana berupa 
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sistem informasi untuk memermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 

menyampaikan urusan perpajakannya. 

Adapun contoh e-Government didalam perpajakan meliputi e-Faktur, e-

SPT, e-Filling, e-Registration, dan e-Billing. e-Faktur adalah adalah Faktur Pajak 

yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan 

dalam menyampaikan SPT (Setoran Pajak Tahunan). E-Filling adalah suatu cara 

penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan 

secara online yang realtime melalui website direktorat jenderal pajak 

(www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider 

(ASP). E-Registration adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi 

Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat 

keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang 

digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sedangkan e-Billing 

adalah sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) menawarkan 

kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik. 

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 untuk tahun 2014 

mencapai 2,6 juta. Direktorat Jendral Pajak mencatat, jumlah pelapor SPT online 
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atau yang menggunakan sistem e-Filling ditahun 2015 meningkat drastis sebanyak 

7,96 juta. (www.antaranews.com) 

Salah satu jenis penerimaan pajak yang mempunyai kontribusi besar dalam 

penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan nilai 

merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada undang-

undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Sampai sekarang 

masih berlaku dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar 

pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak pada 

tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan 

secara tidak langsung kepada konsumen. Penerimaan pajak atas PPN didukung 

dengan bukti adanya dokumen transaksi berupa Faktur Pajak. Faktur Pajak 

merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan 

penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak (Lestariningsih : 

2016).  

Terkait dengan PPN Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan e-Faktur. E-

Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi sistem 

elektronik disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejak diluncurkan, e-Faktur 

mendapat tanggapan yang cukup baik dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya pengunaan Faktur PPN dengan jumlah 400 Juta pada tahun 2014 

dibandingkan tahun 2013 yang hanya 300 juta. E-Faktur diluncurkan dengan alasan 

masih adanya penyalahgunaan faktur pajak, salah satunya adalah Wajib Pajak non 

http://www.antaranews.com/


5 
 

 
 

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). 

Terkait dengan penelitian ini,  Menurut data, didapati bahwa tidak semua 

Pengusaha Kena Pajak telah menggunakan aplikasi e-Faktur. Hal ini dapat dilihat 

dari data pada satu tahun pertama masa berjalannya e-Faktur berjumlah 1.676 dari 

3.328 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Senapelan. Ini artinya hanya sebagian dari PKP yang menggunakan e-

Faktur yang jumlahnya 50,5%. Hal ini juga masih dalam batas kewajaran 

dikarenakan e-Faktur baru adalah aplikasi baru yang memasuki satu tahun berjalan 

dan baru diresmikan pada 1 Juli 2016. 

Dalam penelitian ini akan dikaji apa alasan-alasan mereka yang beralih dari 

Faktur Pajak manual sehingga menggunakan Faktur Pajak elektronik, serta apa saja 

yang membuat PKP tersebut ragu-ragu dalam membuat keputusan untuk 

menggunakan e-Faktur sebagai sarana pelaporan faktur pajak, dan mencoba 

menggali apa yang sebenarnya menjadi alasan yang kuat bagi individu yang telah 

dan belum menggunakan e-Faktur. Karena aplikasi ini merupakan modernisasi 

Faktur Pajak yang baru oleh DJP, maka butuh penyesuaian bagi PKP dalam 

mencoba menggunakan  hal yang baru, atau mungkin PKP masih ingin tetap aman 

menggunakan Faktur Pajak yang manual dengan alasan tidak atau belum berani 

mencoba.  

http://www.pajak.go.id/
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Hal-hal yang mendorong masyarakat menggunakan e-Faktur adalah 

kegunaan dan kemudahan yang dikemukakan menurut Theory Acceptance Model 

(TAM) didasari oleh penelitian Venkatesh dan Davis (2000). Dinyatakan bahwa 

sejauh ini TAM merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam 

menjelaskan perilaku user terhadap sistem informasi baru. Masyarakat merasakan 

dampak langsung kegunaan dari 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 (Kartika : 2016). 

Sedangkan hal yang menghalangi seseorang untuk tidak menggunakan e-

Faktur adalah Computer Self Efficacy yang merupakan faktor internal dalam diri 

wajib pajak. Computer Self Efficacy adalah wajib pajak yang memiliki keyakinan 

terhadap kemampuannya untuk melakukan pembuatan pelaporan pajak 

menggunakan aplikasi e-Faktur. Variabel ini didukung Theory of Reasoned Action 

(TRA) oleh Martin Fishbein dan Ajzen yang mengemukakan hubungan antara 

keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). 

Didalam TRA seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan 
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yang sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep yang 

penting dalam teori ini adalah fokus perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan 

sesuatu yang dianggap penting (Jogiyanto : 2007). Dengan alasan ini penulis 

menambahkan variabel  Computer Self Efficacy, yaitu keyakinan akan kemampuan 

seseorang dalam menggunakan aplikasi komputer, sistem operasi, penanganan file 

dan perangkat keras, penyimpanan data dan penggunaan tombol keyboard untuk 

melaksanakan tugas-tugas dengan baik yang dianggap penting. 

Pada penelitian terdahulu oleh Lestariningsih (2016) di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sleman yang membahas persepsi PKP terhadap penggunaan e-

Faktur sebagai sarana pelaporan faktur pajak menunjukkan hasil penelitian bahwa 

kegunaan, kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi e-Faktur. 

Penelitian lainnya tentang Computer Self Efficacy oleh Chandra (2015) di 

Universitas Negeri Yogyakarta yang membahas tentang pengaruh kemudahan 

penggunaan dan Computer Self Efficacy terhadap minat penggunaan e-SPT dalam 

pelaporan pajak menunjukkan bahwa Computer Self Efficacy berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan Sistem Informasi perpajakan berupa e-SPT.  

Perbedaan penelitian ini dengan penlitian yang diakukan oleh 

Lestariningsih (2016) yaitu perbedaan lokasi dan variabel penelitian. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lestariningsih (2016) dilakukan di kota Sleman sedangkan 

penelitian yang saya dilakukan ini berada di wilayah kota Pekanbaru tepatnya pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Sedangkan perbedaan 

variabel penelitian Lestariningsih dan saya terletak pada jumlah variabel, 

Lestariningsih menggunakan dua variabel yaitu kegunaan dan kemudahan, 
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sedangkan dalam penelitian saya menggunakan tiga variabel yaitu kegunaan, 

kemudahan dan mengambil satu variabel dari Izhal Rio Chandra (2015) yaitu 

variabel Computer Self Efficacy sebagai variabel ketiga dalam penelitian ini. 

Penulis mengambil variabel Computer Self Efficacy dikarenakan pada penelitian 

Lestariningsih tidak didapati variabel ini. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu oleh Lestariningsih (2016) penulis berniat 

untuk meneliti ulang masalah ini di Pekanbaru yang bertempat pada KPP Pratama 

Pekanbaru Senapelan. Dengan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas 

penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR - FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK 

UNTUK MENGGUNAKAN e-FAKTUR SEBAGAI SARANA PELAPORAN 

FAKTUR PAJAK”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai  

berikut : 

1. Apakah kegunaan mempengaruhi Pengusaha Kena Pajak untuk 

menggunakan e-Faktur sebagai sarana pelaporan Faktur Pajak ? 

2. Apakah kemudahan mempengaruhi Pengusaha Kena Pajak untuk 

menggunakan e-Faktur sebagai sarana pelaporan Faktur Pajak ? 

3. Apakah Computer Self Efficacy mempengaruhi Pengusaha Kena 

Pajak untuk menggunakan e-Faktur sebagai sarana pelaporan 

Faktur Pajak ? 
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kegunaan terhadap e-

Faktur sebagai sarana pelaporan Faktur Pajak. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kemudahan terhadap e-

Faktur sebagai sarana pelaporan Faktur Pajak. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Computer Self Efficacy 

terhadap e-Faktur sebagai sarana pelaporan Faktur Pajak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut Manfaat dalam penelitian ini : 

1. Bagi Peneliti 

Merupakan proses pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan 

mengenai Analisis Persepsi Pengusaha Kena Pajak Terhadap e-Faktur 

Sebagai sarana Pelaporan Faktur Pajak. Selain itu dengan adanya 

penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan dalam 

kenyataan. 

2. Bagi Akademik 

Dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi awal bagi 

mahasiswa. Khususnya jurusan Akuntansi. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam 

peningkatan penerimaan Wajib Pajak. 

4. Bagi peneliti lainnya 
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Sebagai referensi dan tambahan informasi atau masukan bagi peneliti 

yang lain yang ingin meneliti masalah ini kembali. 

1.5 Sistematika Penulisan 

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 

 Bab ini berisi uraian-uraian teoritis yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

perumusan  hipotesis penelitian. 

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 

Bab ini akan membahas tentang analisis hasil penelitian yang 

menjelaskan tentang data dan analisis data serta pengujian hipotesis 

yang telah dikembangkan. 
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BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang 

akan membahas tentang kesimpulan penlitian, dan saran pada 

penelitian berikutnya. 

 


