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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sekarang (2015) 

dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sangat berbeda. Perbedaannya 

dapat terlihat pada tahun sebelum-sebelumnya sampai tahun 2007 yang 

masih menggunakan sistem administrasi perpajakannya secara manual, 

sementara pada tahun 2007 tersebut baru dibuat Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak dengan Undang-Undang No.28 pasal 3 ayat 1tentang 

pengisian formulir Surat Pemberitahuan sudah dalam bentuk elektronik 

untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pengisian formulir Surat 

Pemberitahuannya. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak juga 

menetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang Tata Cara 

Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan 

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (e-Filing) 

melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Meskipun dalam 

peraturan tersebut sudah dibuat tahun 2007, hanya beberapa Wajib Pajak 

di KPP Pratama Malang Selatan yang baru menggunakan penerapan 

sistem e-Filing tersebut.Maka dari itu, dapat disimpulkan pada tahun 2015 

sekarang sudah sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Karena sudah 

menggunakan penerapan sistem e-Filing yang dapat digunakan untuk 

semua pelaksanaan perpajakan, seperti halnya dalam pelaporan SPT 
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Tahunan Orang Pribadi maupun badan sudah bisa melalui sistem e-Filing 

tanpa datang ke KPP (kantor pelayanan pajak). 

Gambaran umum pada tahun 2000 sampai tahun 2007 dipandang 

masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Seperti halnya masyarakat 

masih menggunakan sistem manual dalam pelaporan SPT. Pelaporan SPT 

Tahunan secara manual mengakibatkan proses perekaman data memakan 

waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat 

serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (human eror) 

dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus dan 

banyaknya kasus perusahaan yang tidak tertib dan kurangnya kepatuhan 

Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. 

Dengan adanya Undang-Undang No.28 tahun 2007 dalam pasal 3 

ayat 1 serta perkembangan ilmu teknologi saat ini seperti hal nya dalam 

komputerisasi dan dunia internet, maka Direktorat Jendral Pajak 

melakukan modernisasi dengan mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru 

yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan 

yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya yang 

tidak mengharuskan Wajib Pajak datang langsung ke KPP untuk mengisi 

formulir SPT. 

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi 

saat ini yang berbasis e-sistem (sistem elektronik), seperti e-Biling, e-

Registration, e-SPT & e-Filing yang diharapkan meningkatkan mekanisme 

kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai 
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direktorat jenderal pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas. 

Akan tetapi,sistem administrasi perpajakan tahun 2015, bisa 

dibilang rumit. Karena dalam pelaporan atau penyampaian SPT Tahunan 

dengan e-Filing, harus melalui dari internet. Untuk mendapatkan aplikasi 

program SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, harus melalui KPP dengan 

meminta e-FIN terdahulu. Dimana e-FIN adalah nomor identitas yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menjalankan aplikasi 

program e-Filing, Wajib Pajak Orang Pribadi harus mempunyai 

pengetahuan tentang internet yang baik. Apabila Wajib Pajak Orang 

Pribadi masih ada yang kurang paham dengan cara pengaplikasiannya 

untuk pelaporan SPT Tahunannya, maka Wajib Pajak tersebut akan 

memilih dengan sistem manual. Selain itu kerumitan dalam sistem 

administrasi perpajakan yang pelaporan SPT Tahunannya yang melalui 

manual, sebagian Wajib Pajak juga ada yang mengalami kesulitan saat 

mengisi pelaporan SPT karena kurangnya pengetahuan, seperti pengisian 

SPT dan cara menghitung pajak penghasilannya. Kerumitan sistem 

administrasi pajak akan membuat Wajib Pajak menjadi malas melaporkan 

SPT Tahunannya. Akibatnya berimbas pada tidak tercapainya target 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  hingga 100 persen.  

Selama ini pengurusan administrasi Wajib Pajak yang terdaftar 

sebagai karyawan di suatu perusahaan tidak terlalu rumit, sebab sudah ada 

bagian keuangan perusahaan yang mengurusinya. Namun bagi Wajib 
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Pajak yang tidak terdaftar sebagai pegawai atau non karyawan, proses 

pengurusunnya memakan waktu cukup lama, karena mengurus sendiri. 

Berdasarkan data pada sistem informasi pada KPP Pratama Malang 

Selatan, penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2015 

melalui e-Filing adalah sejumlah 11.107 Wajib Pajak. Jika dibandingkan 

dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sejumah 3.401 Wajib 

Pajak, maka penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2015 

melalui e-Filing tumbuh 226,58 %. Sementara penyampaian SPT orang 

pribadi Tahun 2015 yang menggunakan secara manual sudah mengalami 

penuurunan  

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 

dalam peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi 

mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak, sekaligus menyampaikan SPT-nya tepat waktu. Dibawah ini 

merupakan tabel penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 

2014 sampai 31 Maret 2015 : 

Tabel 1 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

Uraian 31 Maret 2014 31 Maret 2015 Pertumbuhan 

Manual 32.749 25.723 -21,45 % 

e-Filing 3.401 11.107 226,58 % 

Total 36.150 36.830 1,88 % 

Sumber Data: Penelitian 2015 (diolah) 

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan masih sedikitnya yang 

menggunakan penerapan sistem e-Filing dan juga masih terdapat adanya 

kerumitan bagi Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT-nya, maka penulis 

tertarik untuk membahas ulang apakah di kantor pelayanan pajak (KPP) 
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Pratama Malang Selatan sudah patuh dengan adanya penggunaan e-Filing 

dalam pelaporan SPT Tahunannya mengenai sistem administrasi 

perpajakan saat ini. Oleh sebab itu, penulis membahas dalam penelitian ini 

yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Sehubungan Dengan Penerapan Sistem e-Filing” (Studi Kasus Pada 

KPP Pratama Malang Selatan) 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan 

penerapan e-Filing ? 

2. Kendala apa saja yang timbul dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib 

Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan penerapan sistem e-Filing ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti akan membahas kepatuhan 

penggunaan e-Filing terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Kepatuhan dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel 

penerapan program sistem e-Filing dan kepatuhan wajib pajak dalam 

pelaporan SPT tahunan. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

pelaporan SPT Tahunan serta kesesuaian antara jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak Orang 
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Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dalam segi sebelum dan 

sesudah penerapan sistem e-Filing. 

2. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam sistem pelaporan SPT

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan penerapan

sistem e-Filing.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi pihak Wajib Pajak yang terkait dalam

menentukan kebijakan untuk menggunakan program sistem e-Filing

atau menggunakan sistem manual

2. Memberi informasi tingkat kepatuhan terkait pelaporan SPT melalui

sistem e-Filing di KPP Pratama Malang Selatan kepada Pemerintah

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.


