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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kesejahteraan 

rakyat.Kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui pembangunan nasional dalam 

berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 

Indonesia sebagai negara berkembang, telah berupaya memajukan pembangunan 

nasional untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional 

tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh 

dari beberapa sumber penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non 

pajak. 

Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  utama  pembiayaan  pemerintah  

dan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun Anggaran 2016, rencana penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 

Rp1.565.784,1 miliar atau naik 5,1 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 

2015. Sementara itu, PNBP direncanakan mencapai Rp280.291,4 miliar, naik 4,2 

persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Penerimaan perpajakan masih 

menjadi tulang punggung pendapatan negara dengan jumlah penerimaan yang 

mencapai 84,7 persen dari total pendapatan negara. 

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment 

System dan Self assessment System. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut 

self assessment system adalah sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab 
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sendiri untuk wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, 

membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terdapat 

kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka wajib pajak bertanggung jawab 

atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Setiap wajib pajak yang terdaftar 

tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan 

memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam 

prakteknya masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan 

perpajakan bahkan masih ada wajib pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai 

peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan masih adanya beberapa wajib pajak 

yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak 

pada penerimaan pajak di Indonesia.  

Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. 

PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban 

wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif 

pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 

tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu 

Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 

2009.  

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, 
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penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk 

pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk 

pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan 

orang pribadi. Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, terlebih dahulu 

diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan badan 

usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajakya adalah penghasilan kena 

pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dihitung dengan cara mengalikan 

penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sesuai dalam undang-undang pajak 

penghasilan pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan 

pada lapisan penghasilan kena pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan 

semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. 

Salah satu jenis SPT yang harus dilaporkan wajib pajak adalah SPT 

tahunan. Wajib pajak wajib melaporkan pajak terhutang melalui SPT tahunan 

setiap tahun sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan 

perpajakan. Penerimaan laporan SPT tahunan merupakan agenda rutin tahunan 

yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. DJP menunjuk setiap Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan penerimaan SPT tahunan bagi 

seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing. Hal tersebut 

membuat seluruh aparatur perpajakan bekerja lebih keras dalam proses 

administrasi SPT tahunan. Tahap penting dalam proses administrasi SPT tahunan 

adalah proses pengolahan surat pemberitahuan yang harus dilakukan secara benar 

dan lengkap. Pengolahan surat pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang 



 4 

meliputi penelitian dan perekaman SPT, baik berupa penatausahaan yang meliputi 

penerimaan SPT, pencatatan atau perekaman SPT, penggolongan SPT dan 

penyimpanan dokumen SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di KPP. 

Adapun yang menjadi kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah 

tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih sangat 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum 

maksimal di Indonesia. Fakta di lapangan mengenai pelaporan wajib pajak yang 

terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, proses 

pelaporan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dapat dilihat dari 

tabel jumlah pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun Berikut ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

Tahun 2013-2016 

Tahun Yang Terdaftar SPT Yang Diterima 

2013 79.460 53.451 

2014 75.174 53.894 

2015 91.365 42.127 

2016 77.367 41.982 

Sumber: KPPPratama Pekanbaru Tampan 2016 

Tabel diatas menunjukkan tingkat jumlah pelaporan SPT tahunan PPh 

orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan pada 

tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebanyak 79.460 dan SPT 

yang diterima sebanyak 53.451. Namun, pada tahun 2014 mengalami peningkatan 

dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 75.174 dan jumlah SPT yang 

diterima sebanyak 53.894. Tahun 2015 jumlah terdaftar sebanyak 91.365 dan 

jumlah SPT yang diterima mengalami penurunan menjadi 42.127. Hal yang sama 

juga terjadi pada tahun 2016 dimana jumlah terdaftar yaitu sebanyak 77.367 dan 
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jumlah SPT yang diterima juga mengalami penurunan menjadi 41.982. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat WP dalam melaporkan SPT 

tahunan masih terbilang rendah, yang menjadi kendala dalam hal proses pelaporan 

ini adalah kurangya pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT 

tahunan dan sistem perpajakan yang rumit dan sulit untuk dipahami para wajib 

pajak.  

Realisasi pencapaian target yang diperoleh KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan dari tahun ke tahun juga meningkat, tetapi mengalami penurunan pada 

tahun 2016. Salah satu faktor yang menghambat pencapaian target pada tahun 

2016 adalah dikarenakan pemberlakuan modernisasi pembayaran pajak dengan 

sistem online. Tidak semua wajib pajak memahami cara pembayaran dengan 

sistem online tersebut, karena diharuskan untuk memahami cara mengggunakan 

teknologi modern seperti computer/laptop dan juga internet. Meskipun pihak KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan telah melakukan sosialisasi dan membantu wajib 

pajak apabila mengalami kesulitan saat menggunakan e-filling, tetapi hal ini masih 

membutuhkan waktu agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

Tabel 1.2 

Jumlah Realisasi Pencapaian Target SPT Tahunan 

PPh Orang Pribadi Tahun 2013-2016 

 

Tahun Jumlah Target Pencapaian Persentase 

2013 987,134,663,045 837,837,388,216 85% 

2014 997,955,342,999 979,809,018,121 98% 

2015 1,448,951,246,999 1,415,276,288,880 98% 

2016 1,971,631,207,000 1,415,276,288,880 74% 

Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru 2016 

 

Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan 

apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: 
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mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian 

formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu 

membayar pajak tepat waktu. Tirada (2013) menyatakan bahwa adanya perubahan 

sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary 

compliance) merupakan suatu hal penting dalam penerapan self assestment 

system. Namun dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang 

memberikan keleluasaan pada wajib pajak, tidak serta-merta membangkitkan 

kesadaran wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak 

secara sukarela. Seperti yang diungkapkan Fuad Rahmany, Direktur Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan bahwa masyarakat yang mau membayar pajaknya 

secara sukarela hanya 20 persen (KOMPAS.com, 28 Oktober 2014). 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat 

Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai 

wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Seiring 

dengan berkembangnya teknologi, DJP melakukan pembenahan pelayanan publik 

kepada wajib pajak dengan diterbitkannyaPeraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS 

secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak 

dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi terkini, 

yaitu e-filing. Layanan sistem e-filing diharapkan mampu menghemat biaya, 
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waktu dan sumber daya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara 

benar dan tepat waktu. Pemahaman teknologi informasi, diharapkan akan 

membantu wajib pajak dalam memanfaatkan sistem e-filing. Sistem e-filing yang 

efektif dan layak juga diharapkan akan mendorong wajib pajak untuk senantiasa 

menggunakan e-filing dalam melaporkan SPT. 

Sistem e-filing bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan, hal 

tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-

kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan 

kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses 

dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan teknologi 

informatika (Liberty Pandiangan, 2014). Namun faktanya peminat pengguna e-

filing di Indonesia masih belum banyak walaupun sistem e-filing sudah ada cukup 

lama, oleh karena itu Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan 

berharap pengguna e-filing akan terus meningkat setiap tahunnya (Sigit Priadi 

Pramudito, 2015). Direktur Teknologi Informasi Perpajakan (Ditjen) Pajak 

Kementerian Keuangan optimistis jumlah pelaporan SPT melalui e-filing akan 

terus meningkat, karena jika mencontohkan mekanisme jual beli di internet (e-

commerce) yang pada awal kemunculannya masih diragukan masyarakat yang 

seiring dengan berjalannya waktu, e-commerce semakin dipercaya masyarakat 

sebagai salah satu opsi perdagangan, begitupun transaksi perbankan melalui e-

banking yang awalnya dinilai menyulitkan, namun semakin diminati saat ini 

hanya perlu strategi untuk mendorong e-filing (Ken Dwijugiasteadi, 2016). Salah 

satu strategi untuk mendorong penggunaan e-filing tersebut adalah diperlukannya 
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sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan (Iwan 

Djuniardi, 2013). 

Akan tetapi, sosialisasi untuk meningkatkan penggunaan e-filing tersebut 

perlu dilakukan dengan baik, karena tidak semua wajib pajak mengerti 

akanteknologi informasi, dan diperlukan pemahaman mengenai teknologi 

informasi (Fredy Ongkosaputra, 2016). Teknologi informasi itu sendiri 

merupakan suatu sarana untuk menunjang sistem informasi e-filing, teknologi 

informasi menyediakan sarana yang efektif dan efisien untuk menyimpan, 

mengolah dan menyebarkan informasi, untuk mendukung suatu sistem informasi 

di butuhkan teknologi informasi yang berkualitas (Ramesh Behl 2009:12). Sistem 

e-filing ini bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi 

kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah 

dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih 

tertib dan transparan dapat dicapai (Dewi Ratih, 2009). 

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan e-

filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) 

memaparkan bahwa penerapan sistem e-spt meningkatkan jumlah wajib pajak 

terdaftar yang menyampaikanSPT. Namun, penerapan sistem e-spt tidak 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa 

penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) dengan judul Peangaruh 
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Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil dari 

penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sari Nurhidayah (2015) dimana  

penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Yogyakarta. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti secara 

mendalam mengenai pemahaman perpajakan dan penerapan sistem e-filing 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan mengambil judul “Pengaruh Tingkat 

Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Sistem Pelaporan Pajak E-filing Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1 Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 

2. Apakah penerapan sistem pelaporan e-filing berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan? 

3. Apakah tingkat pemahaman dan penerapan sistem pelaporan e-filing 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem pelaporan e-

filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

3. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pemahaman dan 

penerapan sistem pelaporan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penulis 

Sebagai wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti agar lebih 

paham khususnya dalam hal penggunaan e-filing. 

2. Tempat penelitian 

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang baik dan efektif 

untuk penggunaan e-filing. 
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b. Wajib Pajak  

Dengan adanya penelitian in diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam penggunaan e-filing bagi wajib pajak. 

c. Pembaca 

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara 

umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan perpajakan di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum, bagian-bagian yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan penulisan ini terdiri dari 5 (lima) 

bab yang saling berkaiatan satu sama lainnya di dalam kesatuan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam Bab ini akan diuraikan teori-teori terutama yang berhubungan 

dengan pajak, sistem perpajakan, pengelompokan pajak, reformasi 

perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada Bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang terdiri 

dari lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data  dan 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dan saran yang disampaikan oleh peneliti terkait 

penelitian yang dilakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


