
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi semakin luas 

khususnya penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi 

lebih efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi yang 

jangkauannya luas. Oleh karena itu, teknologi informasi banyak digunakan di 

berbagai negara dengan penerapan yang berbeda. Oyetuga (2013) dalam jurnal 

internasional Information Technology Sophistication and Goods and Services Tax 

in Malaysia mengemukakan bahwa teknologi informasi telah dibedakan 

berdasarkan status dari suatu negara tersebut yaitu negara berkembang, negara 

yang sedang berkembang dan negara kurang berkembang. Teknologi informasi 

dapat digunakan dalam kehidupan manusia bahkan dalam pelaksanaan 

pemerintahan dengan melalui media online.  

Implementasi sistem teknologi informasi di perpajakan dilakukan di 

berbagai negara. Salah satu negara berkembang yang  menerapkannya adalah 

Malaysia. Penelitian Nor Hafizah Abd Mansor et al (2015) mengungkapkan 

bahwa pentingnya penerapan sistem berbasis komputer di Malaysia dalam 

penerbitan faktur pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak negara 

Malaysia dengan menggunakan sistem elektronik yaitu MyGST. 

Sistem teknologi informasi pada pemerintahan Indonesia sendiri sudah 

melakukan reformasi perpajakan dalam penomoran faktur pajak pertambahan nilai 

yaitu dengan menerapkan Sistem Elektronik Nomor Faktur Pajak atau e-NOFA. 
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Penomoran faktur pajak yang semula dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak itu 

sendiri, setelah adanya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per- 

24/Pj/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur 

Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau 

Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak penomoran faktur pajak 

dirubah menjadi e-NOFA (Elektronik Nomor Faktur) pajak. E-NOFA diciptakan 

untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang dapat merugikan negara. 

Kasus penerbitan faktur pajak fiktif terjadi pada tahun 2011, dua 

pengusaha dituntut masing-masing empat tahun penjara dan denda senilai           

Rp 1.000.000.000 karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan, berupa 

penggunaan faktur pajak fiktif, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Jawa Barat II telah melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak PT. SAH yang 

dikendalikan oleh pengusaha AW dan ONW, karena diduga melakukan tindak 

pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak fiktif. Jaksa Penuntut Umum 

dari Kejaksaan Negeri Cibinong telah membacakan tuntutan pada 21 November 

2011 untuk ONW dan pada 23 November 2011 untuk AW dengan tuntutan 

masing-masing empat tahun dan denda Rp.1.000.000.000 serta subsider enam 

bulan. Keduanya diduga melanggar pasal 39 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman pidana penjara 

maksimal enam tahun dan denda maksimal empat kali jumlah pajak terhutang 

yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak diduga telah menggunakan faktur 

pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya 

pada tahun pajak 2001 dan 2003. Nilai kerugian negara akibat perbuatan terdakwa 



3 
 

sebesar Rp. 458.000.000. Wajib Pajak tersebut merupakan pengguna faktur pajak 

dari penerbit faktur pajak yang telah disidik oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sebelumnya dan terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kasus 

penerbitan faktur pajak fiktif mencapai 100 kasus pada tahun 2010 hingga 2013, 

hal tersebut dapat merugikan negara karena kerugian negara yang disebabkan 

faktur pajak fiktif ini sekitar Rp. 1.500.000.000.000 (Widodo dan 

Widyadnyana:2015). Maraknya kasus faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka pemerintah mengharapkan 

penerapan e-NOFA dapat mencegah penerbitan faktur pajak fiktif (Direktorat 

Jenderal Pajak:2013). 

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung 

untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) atau pengusaha kena pajak yang bukan 

merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu 

pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi 

jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai 

produk tersebut. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor 

dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu 

penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK 

No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan 

sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4.800.000.000 

dalam setahun. 

Dalam peningkatan penerimaan dalam negeri, pajak merupakan alternatif 

yang sangat potensial untuk pembiayaan negara. Pajak mempunyai kontribusi 
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yang cukup tinggi dari penerimaan Negara non migas. Indonesia mempunyai 

beberapa jenis pajak, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat contohnya 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

yang Barang yang termasuk Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Pajak daerah 

contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, 

Pajak Kendaraan bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya.  

Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu sektor unggulan dalam 

kontribusinya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Namun harapan 

tersebut kerap tidak sejalan karena adanya penerbitan faktur pajak fiktif. 

Penerimaan pajak sebelum adanya e-NOFA dan setelah adanya e-NOFA dapat 

kita lihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

 Penerimaan Pajak sebelum adanya e-NOFA 

Dalam Miliar Rupiah 

Keterangan 

Tahun 

2011 2012 

Target Realiasi Target Realiasi 

PPN dan 

PPnBM 

298,44 277,73 336,1 337,6 

PPH 431,97 431, 97 513,7 464,7 

PBB 29,05 29,89 166,2 177,8 

Penerimaan 

Pajak Total 

878,7 872,6 1.016 980,1 

Sumber : Data Olahan, 2017 
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Tabel 1.2 

 Penerimaan pajak setelah adanya e-NOFA 

             Dalam Miliar Rupiah 

Keterangan 

Tahun 

2013 2014 

Target Realiasi Target Realiasi 

PPN dan 

PPnBM 

423,708 383,423 

 

475,6 409,2 

PPH 538.76 502,045 569,9 546,2 

PBB 27,34 25,29 21,7 23,5 

Penerimaan 

Pajak Total 

989,808 910,758 1067,2 978,9 

Keterangan 

Tahun 

2015 2016 

Target Realisasi Target Realisasi 

PPN dan 

PPnBM 

576,5 423,710 495,87 474,235 

PPH 629,8 602,308 842,98 855,842 

PBB 28 29,25 16,35 17,71 

Penerimaan 

Pajak Total 

1.234,3 1.055,268 1.355,2 1.347,787 

Sumber : Data Olahan, 2017 

Dari tabel  1.1 dan 1.2 di atas dapat dilihat, bahwa jumlah realisasi 

penerimaan pajak pertambahan nilai meningkat setelah diterapkannya aplikasi        

e-NOFA. Sebelum diterapkannya e-NOFA pada tahun 2011 realisasi pajak 

pertambahan nilai hanya Rp. 277.730.000.000 sedangkan setelah diterapkannya 

aplikasi e-NOFA yaitu pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak pertambahan 

nilai meningkat menjadi Rp. 423.710.000.000 dan pada tahun 2016 realisasi 

penerimaan pajak pertambahan nilai meningkat menjadi Rp. 474.235.000.000. 

Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun ketahun meningkat 

meskipun tidak mencapai target. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak 

tercapainya target penerimaan pajak pertambahan nilai, salah satunya disebabkan 
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oleh banyaknya kebocoran dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan 

transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Fenomena ini sejalan dengan 

maraknya perdagangan dan pemakaian faktur pajak fiktif pada penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang sampai saat ini masih 

dilakukan oleh pengusaha, terutama para eksportir yang sering melakukan 

restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Kondisi tersebut tentu merugikan negara sebab 

penyelewengan pajak dapat mengurangi penerimaan negara sehingga kinerja 

pelayanan publik menurun (Torgler, 2005, Dalam Yamin dan Putranti). Banyak 

kasus penggelapan pajak yang ditangani Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 

2007 menggunakan modus operasi di penerbitan faktur pajak fiktif. Adapun kasus 

pajak yang sudah divonis mencapai 26 berkas dengan total kerugian negara 

mencapai Rp 6.460.000.000.000 yang berasal dari 10.982 wajib pajak dan denda 

pidana mencapai Rp 3.270.000.000.000. 

Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau terus 

mengejar wajib pajak yang terindikasi menggunakan faktur pajak yang tidak 

berdasar transaksi sebenarnya atau faktur fiktif. Nilai kerugian negara untuk 

wilayah Riau dan Kepulauan Riau sendiri sebesar Rp. 14.940.000.000 yang 

berasal dari 239 wajib pajak yang mayoritas berasal dari KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan sebanyak 84 wajib pajak dengan nominal Rp. 57.900.000.000, dari KPP 

Madya Pekanbaru sebanyak 52 wajib pajak dengan nominal Rp. 46.700.000.000 

dan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebanyak 53 wajib pajak dengan nominal 

Rp. 32.500.000.000. 
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Penelitian Prahaji (2015) dan Setyawati  et al (2015) melakukan penelitian 

yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Prahaji (2015) menemukan bahwa 

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah menerapkan program        

e-NOFA ini dengan baik, hal ini terbukti melalui hasil yang signifikan dalam 

rangka mencegah peredaran faktur pajak fiktif baik dari sisi pengguna maupun 

penerbit faktur pajak fiktif. Sedangkan Setyawati et al (2015) mengemukakan 

bahwa penerapan sistem elektronik nomor faktur di KPP Pratama Cikarang Utara 

ini belum sepenuhnya mampu mencegah faktur pajak fiktif terutama untuk faktur 

pajak yang diterbitkan bukan berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena 

setelah penerapan e-NOFA ini masih ada kasus faktur pajak fiktif di KPP Pratama 

Cikarang Utara, namun mampu mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang 

diterbitkan bukan oleh PKP.   

Dengan melihat hasil penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan tentang 

penerapan sistem elektronik nomor faktur atau e-nofa pajak tersebut serta 

memandang maraknya kasus faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang tidak bertanggung jawab yang merugikan 

negara serta mengakibatkan penurunan penerimaan negara maka penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul “Analisis 

Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Sebagai Upaya 

Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Serta Terhadap Penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tampan)". 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka 

penulis mengidentifikasikan masalah yang berhubungan dengan penerapan sistem 

elektronik nomor faktur pajak sebagai berikut:  

1. Apa saja langkah-langkah penerapan sistem elektronik nomor faktur 

pajak? 

2. Bagaimana penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak di KPP 

Pratama Tampan? 

3. Apa saja hambatan - hambatan dalam penerapan sistem elektronik nomor 

faktur pajak di KPP Pratama Tampan? 

4. Bagaimana cara mengatasi hambatan penerapan elektronik nomor faktur 

pajak pada KPP Pratama Tampan ? 

5. Bagaimana pencegahan faktur pajak fiktif pada KPP Pratama Tampan 

sesudah penerapan elektronik nomor faktur pajak? 

6. Bagaimana penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak terhadap 

penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tampan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah penerapan sistem elektronik 

nomor faktur pajak. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem elektronik nomor faktur 

pajak di KPP Pratama Tampan. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan faktur pajak fiktif pada KPP 

Pratama Tampan sebelum dan sesudah penerapan elektronik nomor faktur 

pajak. 

4. Untuk mengetahui apa saja hambatan- hambatan dalam penerapan sistem 

elektronik nomor faktur pajak di KPP Pratama Tampan.  

5. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan penerapan 

elektronik nomor faktur pajak pada KPP Pratama Tampan. 

6. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi E-Nofa terhadap 

penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tampan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan sistem 

elektronik nomor faktur pajak serta terhadap peningkatan penerimaan 

pajak pertambahan nilai. 

b. Bagi Instansi, sebagai pedoman dan memberikan informasi tambahan 

untuk menyempurnakan bagi KPP Pratama Tampan dalam penerapan 

sistem elektronik nomor faktur pajak dalam upaya mencegah faktur pajak 

fiktif serta terhadap peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. 

c. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh 

mana KPP Pratama Tampan menerapkan sistem elektronik nomor faktur 

pajak sebagai upaya mencegah faktur pajak fiktif serta terhadap 

peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca 

dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi enam bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah,     

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan permasalahan 

pada penelitian ini. Meliputi Teori Perpajakan, Teori Pajak 

Pertambahan Nilai, Teori faktur pajak, Aplikasi elektronik nomor 

faktur pajak, Pajak dalam Islam dan Penelitian Terdahulu.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti untuk 

mencari permasalahan di dalam instansi tersebut. Meliputi lokasi 

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data serta analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek yang akan 

diteliti, seperti sejarah singkat lokasi penelitian, struktur 
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organisasi, visi dan misi lokasi penelitian serta aktivitas 

organisasi lokasi penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian  dan 

pembahasan yang akan menguraikan penerapan sistem elektronik 

nomor faktur pajak sebagai upaya pencegahan faktur pajak fiktif 

serta terhadap peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian, yang memuat 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga 

memuat saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi instansi. 

 


