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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara garis besar teknologi tersebut diciptakan untuk membantu manusia 

menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat, praktis dan 

singkat. Dengan adanya teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan 

manusia. Perubahan tersebut dapat menuju kearah yang baik maupun kearah yang 

buruk tergantung bagaimana seseorang dalam menyikapinya. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pengguna 

teknologi cukup tinggi, terutama teknologi internet. Berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) 

mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke 

internet. Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2016 menemukan bahwa 132,7 juta 

orang Indonesia telah terhubung ke internet. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8 

% dibandingkan jumlah pengguna internet pada tahun 2014 lalu dimana survei yang 

dilakukan APJII pada tahun 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. 

(www.tekno.kompas.com) 

Penggunaan teknologi internettidak hanya sebatas untuk penggunaan dalam 

hal sosial media melainkan lebih banyak seperti pemanfaatan teknologi internet di 

sektor dunia bisnis, perbankan, pendidikan maupun kesehatan (Wahyuni : 2016). 1). 

http://www.tekno.kompas.com/
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E-Commerce yaitu perdagangan yang menggunakan jaringan komunikasi internet. 2). 

Internet Banking yaitu transaksi perbankan lewat internet yang memiliki fungsi untuk 

transfer uang, pengecekan saldo, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, dan 

informasi rekening. 3). E-Learning yaitu pemanfaatan teknologi internet yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh sehingga menjadi lebih 

efektif dan efisien yang mana bisa memperoleh hasil yang lebih baik. 4). Smart Card 

yaitu sistem berbasis kartu cerdas yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui 

riwayat penyakit pasien yang datang kerumah sakit karena dalam kartu tersebut para 

juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. 

Selain sektor-sektor diatas, teknologi internet juga dipakai di bidang 

perpajakan karena dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak 

sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Teknologi tersebut 

digunakan untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia, yaitu dengan 

mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan hingga pembayaran pajak. 

Salah satu contoh penggunaan teknologi internet dalam bidang perpajakan 

yaitu e-Filling. E-Filling merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet 

pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau penyedia 

layanan SPT elektronik atau Aplication Service Provider (ASP). Dengan adanya 

sistem e-Filling ini, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya 

tanpa harus mengantri di kantor-kantor pelayanan pajak, sehingga dirasa lebih efektif 

http://www.pajak.go.id/
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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 atau yang menggunakan sistem e-Filling ditahun 2015 meningkat 

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

Contoh lain dari penggunaan teknologi internet dalam bidang perpajakan 

yaitu e-Faktur. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem 

elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Dengan adanya sistem e-Faktur ini para PKP akan mendapatkan keamanan, 

kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya 

pembuatan faktur pajak. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penerbitan faktur PPN 

pada tahun 2014 sebanyak 400 juta dibandingkan pada tahun 2013 sebanyak 300 juta 

faktur PPN. (www.antaranews.com) 

Salah satu pajak yang menggunakan teknologi internet adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN).Menurut Muljono (2008, hal. 1) Pajak Pertambahan Nilai 

adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap 

transasksi. Mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, 

dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan PPN pada 

setiap transaksi setiap bulannya. Setiap PKP yang melakukan pemungutan PPN, 

maka PKP tersebut harus membuat faktur pajak. Penerimaan negara dari sektor PPN 

sangat besar, meskipun masih lebih kecil dari penerimaan PPh. 

http://www.antaranews.com/
http://www.antaranews.com/
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Salah satu PPN yang menggunakan teknologi yaitu e-Nofa. e-Nofa adalah 

suatu fasilitas yang diberikan kepada PKP yang digunakan untuk meminta nomor seri 

faktur pajak secara online, fasilitas ini memudahkan WP dalam memina nomor seri 

faktur pajak secara online, jadi WP tidak perlu lagi untuk datang langsung ke kantor 

pajak dimana WP tersebut terdaftar hanya untuk sekedar meminta nomor seri faktur 

pajak, hanya tinggal menghubungkan ke internet maka WP sudah bisa mendapatkan 

nomor seri faktur pajak (Wanda : 2015). 

Selain itu, kemudahan dari sistem pelayanan perpajakan dengan sistem e-Nofa 

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, dimana data akan dikirim langsung ke database Direktorat 

Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa 

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dan penggunaan e-Nofadapat mengurangi 

beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.  

Dengan adanya kemudahan dalam pemakaian sistem e-Nofa  untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain 

itu, transisi cara penyampaian dan pelaporan SPT dapat memudahkan dan memberi 

manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh 

karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan 

pelayanan kepada PKP terus berjalan, sekaligus terciptanya administrasi perpajakan 

yang modern. 
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Akan tetapi saat ini belum semua PKP yang belum menggunakan e-Nofa 

karena masih menganggap pengisian penomoran faktur secara komputer masih sangat 

membingungkan dan menyulitkan. Hal ini disebabkan masih banyak PKP yang 

belum paham cara penggunaan e-Nofa karena kurangnya sosialisasi tentang cara 

pengoperasian sistem ini. 

Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi PKP dalam menggunakan 

e-Nofa yaitu persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan serta 

kesiapan teknologi terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur. 

Persepsi kegunaan (usefulness) didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana 

penggunaansuatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap 

individu yang menggunakannya. Didalam teori Technology Acceptance Model 

(TAM), persepsi kemudahan mempengaruhi sikap (Attitude) individu terhadap 

penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu 

berniat untuk menggunakan teknologi informasi (Behavior). Menurut Desmayanti 

(2012), hubungan persepsi kegunaan terhadap penggunaan senyatanya lebih kuat 

dibandingkan konstruk manapun. Bedasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kegunaan teknologi dari pengguna dalam memutuskan penerimaan teknologi 

tersebut sangat memberi kontribusi positif bagi pengguna. 

Selanjutnya persepsi kemudahan dalam penggunaan (ease of use) 

didefenisikan sebagai suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi 

dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Menurut Wanda (2015) kemudahan 

dalam menggunakan teknologi informasi merupakan hal yang penting, karena dengan 
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kemudahan wajib pajak akan lebih patuh dan peduli terhadap pajak. Dari defenisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam sistem ini dapat meningkatkan 

tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dan juga tingkat kepedulian terhadap pajak 

lebih meningkat. 

Sedangkan persepsi keamanan dan kerahasiaan dapat dikatakan sukses apabila 

PKP merasa pengisian penomoran faktur dengan menggunakan e-Nofa akan lebih 

aman terhadap data yang telah mereka isi dan menganggap data yang telah isi 

tersebut terjamin kerahasiaannya. Menurut Titis (2011) 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 

TPB (Theory of Planned Behavior) menjelaskan apabila individu yakin akan 

keamanan dan kerahasiaan suatu teknologi sehingga  individu dan tidak akan ragu 

lagi dalam menggunakan teknlogi tersebut. 

Setelah itu persepsi kesiapan teknologi dalam hal ini diartikan setelah PKP 

menggunakan dan merasa mendapatkan kemudahan dalam pemakaian e-Nofa dan 

merasa keamanan dan kerahasiaannya terjamin, maka PKP akan terus menggunakan 

e-Nofa ini secara berkelanjutan atau terus-menerus. Menurut Theory of Planned 

Behavior (TPB) setiap individu yang siap menerima teknologi informasi wajib pajak 

maka individu tersebut memutuskan akan menggunakan secara berkelanjutan.   



7 
 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wanda (2015) 

yaitu adanya keamanan, kemudahan dan efektifitas dalam penggunaan e-Nofa PPN 

terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur di KPP Pratama Ilir 

Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penlitian yang diakukan oleh Wanda (2015) 

yaitu perbedaan lokasi dan variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda 

(2015) dilakukan di Kabupaten Ilir Timur yang terletakdi Palembang yang mana bisa 

dibilang disana kesiapan teknologinya lebih maju karena terletak di salah satu 

kabupaten yang dekat dengan kota besar. Sedangkan penelitian ini dilakukan di kota 

Pekanbaru karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang lumayan pesat sehingga akan 

menimbulkan pengusaha-pengusaha baru. 

Adapun perbedaan variabel yaitu dalam penelitian ini peneliti menambahkan 

variabel kegunaan dan kesiapan teknologi serta menggabungkan variabel efektifitas 

dari penelitian sebelumnya kedalam variabel kemudahan. 

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR - FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI SISTEM e-NOFA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DALAM 

PENERAPAN PENOMORAN FAKTUR”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi kegunaan e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur? 
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2. Apakah persepsi kemudahan e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur? 

3. Apakah persepsi keamanan dan kerahasiaan e-Nofa Pajak Pertambahan 

Nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan 

penomoran faktur? 

4. Apakah persepsi kesiapan teknologi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan 

penomoran faktur? 

5. Apakah persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan 

kesiapan teknologi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaane-Nofa Pajak Pertambahan 

Nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan 

penomoran faktur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan e-Nofa Pajak 

Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam 

penerapan penomoran faktur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keamanan dan kerahasiaan e-Nofa 

Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP 

dalam penerapan penomoran faktur. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kesiapan teknologi e-Nofa Pajak 

Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam 

penerapan penomoran faktur. 

5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan 

dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan 

penomoran faktur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk peneliti dapat mengetahui pengaruh persepsi kegunaan, 

kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi e-Nofa 

Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP 

dalam penerapan penomoran faktur di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

sertapenelitian ini dapat memberi informasi dan menambah wawasan 

kepada peneliti serta sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir 

perkuliahan. 

2. Untuk masyarakat, agar mengetahui bahwa sistem e-Nofa dapat 

memudahkan, mengerti cara penggunaannya maupun data yang diisi 

terjamin keamanan dan kerahasiaannya dalam cara pengisian penomoran 

faktur. 
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3. Untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi dan memperluas informasi dan wawasan dalam 

mengembangkan penelitian pada bidang pajak. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam enam 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 

Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang pajak, 

kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan 

teknologi,  pajak menurut pandangan Islam, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan 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. 
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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. 

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. 


