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     BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009). Hingga saat 

ini pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan Negara. Penerimaan 

Negara dari pajak diharapkan bisa menjadi penunjang dana untuk  membiayai 

belanja pemerintah.  

Jumlah penerimaan perpajakan pada APBN tahun 2015 mencapai 

Rp.1.370,8 triliun dari  total keseluruhan pendapatan Negara sebesar Rp.1.762,3 

triliun, sedangkan total belanja Negara pada APBN tahun 2015 sebesar 

Rp.2.019,9 triliun. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian belanja Negara dibiayai 

dari penerimaan pajak. Maka tidak heran bahwa pemerintah sangat ketat dalam 

menjaga pendapatan Negara dari penerimaan pajak. 

 Direktorat Jenderal Pajak melakukan salah satu perubahan yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan e-filing. 

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang 

dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website 

DJP.Berdasarkan PER-1/PJ/2014, jenis SPT yang dapat disampaikan secara e-

Filing melalui website DJP adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

formulir 1770S dan 1770SS. Dengan diterapkannya system e-filing, diharapkan 
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memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 

mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan dimana saja dan 

kapan saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib 

Pajak untuk penyampaian SPT. E-Filing dapat meminimalkan biaya dan waktu 

karena cukup menghubungkan dengan internet. Penyampaian SPT dapat 

dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7hari dalam seminggu dan 

dimana saja tanpa perlu datang ke Kantor Pajak. Diharapkan dengan Penerapan e-

filing rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari.mampu di atas 60%. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

PPh WPOP sebelum dan sesudah penerapan e-filing di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Singosari ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh WPOP sebelum dan sesudah penerapan e-filing di Kantor  

Pelayanan Pajak Pratama Singosari  

 

1.4.Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk 

pengembangan keilmuan dibidang perpajakan dan menambah referensi 

khususnya dibidang perpajakan  


