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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberlakuan faktur pajak manual, kantor pajak memberikan kebebasan 

kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan untuk 

membuat faktur pajak sendiri dan membuat nomor faktur sendiri. Dari kebijakan 

itulah timbul permasalahan, salah satunya adalah satu PKP menterbitkan faktur pajak 

dengan satu nomor faktur untuk beberapa pembelinya (lawan transaksi). Sehingga 

kantor pajak beralih ke sistem yang berbentuk elektronik. sistem berbentuk elektronik 

yang dimaksud adalah e-nofa (elektronik nomor faktur). Di dalam e-nofa kantor pajak 

mulai mentertibkan nomor faktur yang akan dipakai oleh PKP. sehingga nomor faktur 

sudah tidak bisa dibuat sendiri oleh PKP melainkan kantor pajak yang berhak 

menterbitkan nomor faktur sesuai dengan jatah nomor yang diberikan. (Yuli 

Hendratno, staff KPP Pratama Batu) 

Tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan faktur pajak 

berbentuk elektronik (e-faktur) bagi seluruh PKP di pulau Jawa dan Bali yang berlaku 

mulai tanggal 1 juli 2015. Pemberlakuan e-faktur pajak digunakan untuk melakukan 

tertib administrasi nomor faktur dan faktur pajak yang dikeluarkan. sebanyak 254.095 

PKP atau sebesar 53,67% yang terdaftar di pulau Jawa Bali. Hingga akhir Juni 2015, 

terdata 89.857 PKP atau 64,43% dari total PKP Jawa Bali yang membuat faktur pajak 

dan sudah memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut terdapat 84.022 PKP atau 60,18%
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dari total PKP yang mengikuti sosialisasi e-faktur, dan sebanyak 632 PKP yang telah 

menggunakan e-faktur pajak sebelum tanggal 1 Juli 2015.                

(www.pajak.go.id/content/selamat-datang-era-e-faktur-pajak) 

Tujuan pemberlakuan e-faktur pajak yaitu agar pemungutan PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) dan transaksi mudah dicek silang, sekaligus sebagai proteksi bagi 

PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Ini karena 

cetakan e-faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR (Quick Response) code. 

Sehingga jika informasi yang terdapat dalam QR code berbeda dengan yang ada 

dalam cetakan e-faktur pajak, maka faktur pajak tersebut dianggap tidak valid. Sistem 

aplikasi e-faktur ini hanya digunakan oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai 

PKP, sehingga tidak ada lagi non-PKP yang dapat membuat faktur pajak. 

Manfaat bagi pengusaha yang menggunakan e-faktur adalah tanda tangan 

basah bisa digantikan tanda tangan elektronik, e-faktur pajak tidak harus dicetak, 

aplikasi faktur pajak juga dapat membuat SPT (Surat PemberiTahuan) Masa PPN 

sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya sendiri,  pengusaha dapat meminta nomor 

seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP (Kantor 

Pelayanan Pajak). Sesuai dengan pasal 11 ayat (4) PMK Nomor: 151/PMK.03/2013 

diatur bahwa PKP yang diwajibkan membuat e-faktur namun tidak membuat atau 

membuat e-faktur namun tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, maka PKP 

tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. Oleh karena itu, PKP dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 2 % dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), sesuai 

dengan pasal 14 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang 
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ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UU Nomor 28 tahun 2007. 

Dalam mengevaluasi suatu sistem harus memiliki persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu adanya kriteria, tolak ukur, dan standar yang digunakan sebagai 

pembanding bagi data yang diperoleh, sehingga setelah data diolah dan merupakan 

kondisi nyata dengan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria itulah yang 

nanti akan dicari. Kesenjangan tersebut diperoleh gambaran apakah objek yang 

diteliti sudah sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Dalam penelitian evaluasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, 

bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidak tetapi ingin 

mengetahui kalau belum baik implementasinya apa yang telah menyebabkan, dimana 

letak kelemahannya, dan jika lemah apa sebabnya. (Arikunto, 2010:36-37) 

 Sistem informasi diperlukan pemahaman atas susunan organisasi. Susunan 

organisasi yang tepat, meliputi cara penempatan orang sesuai dengan bidang dan 

keahliannya, serta hubungan mereka akan membuat organisasi menjadi lebih efektif. 

Dengan adanya susunan organisasi, maka dapat dibuat SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang tujuannya adalah menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan 

tugas pekerjaan sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. SOP 

merupakan salah satu elemen dari sistem informasi, sehingga dikatakan bahwa dalam 

membangun sebuah sistem informasi perlu memperhatikan SOP yang ada dalam 

organisasi bersangkutan. (Lestari, 2013). 
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Peneliti memilih KPP Pratama Batu karena KPP Pratama Batu Tahun 2015, 

KPP Pratama Batu menduduki ranking 2 nasional. Kriteria KPP Pratama Batu 

mendapatkan ranking 2 nasional adalah karena pencapaian penerimaan pajak yang 

meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan 

bernama Bpk. Yuli Hendratno dalam wawancara dengan peneliti bahwa di dalam 

KPP Pratama Batu sendiri pada tahun 2014 tingkat penerimaan pajak di bawah target, 

namun pada tahun 2015 penerimaan pajak over target sebesar 30%. Pada awal bulan 

juli 2015 KPP Pratama Batu juga ikut menyelenggarakan sistem aplikasi e-faktur 

pajak bagi PKP yang diwajibkan untuk membuat e-faktur. Sehingga penulis tertarik 

melakukan penelitian di KPP Pratama Batu.  

E-faktur pajak bukan hanya memudahkan DJP dalam pengawasan tetapi juga 

mempermudah proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi 

PKP. Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT masa 

PPN. Salah satu hak perpajakan dari PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak 

masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib 

mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan fakur pajak keluaran. Jika faktur 

pajaknya jelas, pelaporan PKP mudah, maka efeknya pada saat PKP melakukan 

restitusi. (Sari, 2015) 

Penerapan sistem e-faktur ini akan dihadapkan pada dua kondisi, yaitu apakah 

KPP Pratama Batu mendapatkan keberhasilan penerapan sistem atau kegagalan 

sistem. Penerapan e-faktur pajak pada KPP Pratama Batu diharapkan dapat 

meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi restitusi pajak. Dengan adanya 
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sistem e-faktur ini, tingkat pengawasan akan bertambah, sehingga mampu 

mengurangi pemalsuan faktur pajak serta berkurangnya penyimpangan faktur pajak. 

(http://uty.ac.id/2015/10/pelatihan-faktur-pajak-elektronik-e-faktur-prodi-akuntansi-

uty/) 

Dengan demikian pembayaran PPN akan terdata dengan baik dan 

menghindari penyimpangan dari faktur pajak yang tidak sah. Oleh karena itu, sistem 

informasi dan peningkatan penerimaan pajak dalam peraturan baru e-faktur menjadi 

penting untuk diteliti. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian tentang: 

 “Evaluasi Sistem Informasi Penggunaan e-faktur Pajak Dalam Upaya 

Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem informasi 

penggunaan e-faktur pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP 

Pratama Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi sistem informasi 

penggunaan e-faktur pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP 

Pratama Batu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Pengelola instansi terkait 

Sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan sekaligus 

pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini 

dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan e-faktur pajak, khususnya tentang 

penggunaan e-faktur pajak dalam upaya meningkatkan peneriman pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Batu. 

b. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang 

berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya 

pada bidang yang sama. 

 


