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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera 

melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu dengan melakukan 

pembangunan di berbagai sektor. Dengan dilakukannya upaya tersebut 

diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Manfaat yang 

dapat diperoleh masyarakat dengan adanya pembangunan antara lain, 

tersedianya fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan dan prasarana umum. 

Tentunya pemerintah dalam melaksanakan upaya tersebut dibutuhkan dana 

yang besar. Salah satu sumber penerimaan Negara yaitu berasal dari pajak.  

Pajak merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang 

bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan oleh setiap warga yang 

berkedudukan di suatu Negara. Karena pajak merupakan sumber pendapatan 

Negara yang cukup besar, maka diperlukan kontribusi dari masyarakat untuk 

mentaati peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah dengan membayar 

pajak.  

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang di gunakan yaitu Self assessment 

system. Self assessment system merupakan sistem pengganti official 

assessment system. Self assessment system merupakan suatu sistem dimana 

wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar serta 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan terhadap 

pemerintah.  
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Namun, pada kenyataannya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajibannya masih tergolong rendah. Dimana masih banyak wajib pajak 

berupaya untuk melakukan penghindaran. Sehingga penerimaan pajak tidak 

dapat memenuhi target secara maksimal. Jumlah penerimaan pajak tampak 

pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Pajak 2011-2013 

Tahun Jumlah Wajib 

Pajak 

Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) 

Target Realisasi Tingkat 

Pertumbuhan 

2011 22.319.073 763, 67 742,74 97,26% 

2012 24.812.569 885,03 835,83 94,4% 

2013 28.002.205 995,21 921,40 92,58% 

     Sumber: Laporan Tahunan Direktoral Jendral Pajak (Diolah oleh 

penulis) 

Bila dilihat dari tabel diatas, jumlah wajib pajak terdaftar selama tahun 

2011, 2012, dan 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Namun 

ternyata hal tersebut belum dapat memberikan hasil yang maksimal dari 

penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah.  

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak dari tahun 2011, 2012, dan 

2013 mengalami peningkatan. Namun tingkat pertumbuhan dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan, karena pemerintah tidak dapat memenuhi target 

yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan ketidakpatuhan dari wajib 

pajak sendiri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak aktif 

yang telah terdaftar. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.2  
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Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 2011-2013 

                                                                                     

        Sumber: Laporan Tahunan Direktoral Jendral Pajak (Diolah)  

 

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang 

terdaftar wajib SPT dengan jumlah SPT yang disampaikan terdapat perbedaan 

yang cukup signifikan. Dimana jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT tahun 

2011 sebesar 17.694.317 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan mencapai 

17.731.736. Namun, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima hanya menapai 

kurang lebih setengah dari wajib pajak terdaftar yang wajib SPT. Tentunya 

dengan rendahnya kesadaran wajib pajak akan berdampak pada jumlah 

penerimaan pajak yang tidak bisa maksimal dalam mencapai target yang telah 

ditentukan.  

Hal tersebut lah yang mendasari Direktoral Jendral Pajak berupaya untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. Salah satu upaya tersebut 

yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan.  Menurut Pandiangan 

(2013:8), reformasi perpajakan di Indonesia dilandasi karena terjadinya 

fluktuasi harga minyak bumi di pasar internasional pada tahun 1980. Hal 

tersebut tentu menyebabkan goncangan dan ketidakpastiaan, karena pada saat 

itu Indonesia mengandalkan minyak bumi dan gas alam sebagai penerimaan 

Negara. Sehingga, demi selalu tersedianya dana yang aman dan 

berkesinambungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun Wajib Pajak 

Terdaftar Wajib SPT 

SPT Tahunan PPh Rasio 

Kepatuhan 

2011 17.694.317 9.332.626 52,74% 

2012 17.659.278 9.447.398 53,50% 

2013 17.731.736 10.790.650 60,86% 
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untuk membiaya pembangunan serta berjalannya roda pemerintahan, maka 

pemerintah melakukan revitalisasi pajak sebagai sumber utama penerimaan 

Negara melalui reformasi perpajakan.   

 Saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat cepat di Negara 

kita. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Direktoral Jendral Pajak 

dalam melakukan pengelolaan administrasi perpajakan dapat membantu 

mengurangi waktu proses kerja dan biaya. Salah satu reformasi administrasi 

perpajakan yaitu e-filing. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk 

e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor 

Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat 

Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing atau electronic filling system 

(Nurhidayah,2015:13). 

E-filing (Elektronik Filing) adalah layanan penyampaian atau pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia 

Jasa Aplikasi (ASP) (Waluyo, 2005:39). Dengan diberlakukannya e-filing 

maka tidak akan memberatkan wajib pajak dalam segi biaya dan waktu, 

karena dengan menggunakan sistem online, maka wajib pajak tidak perlu 

mendatangi KPP Pratama tempat wajib pajak terdaftar, dan dapat dilaporkan 

kapan saja tanpa mengikuti jam pelayan kantor pajak.  

Dengan diberikannya kemudahan fasilitas ataupun pelayanan, 

diharapkan dapat berdampak terhadap kepuasan wajib pajak, sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam melaporkan 
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pajaknya secara tepat waktu sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. 

Namun, dalam penerapannya, pelaporan SPT melalui e-filing tidak 

sepenuhnya berjalan mulus. Dimana terdapat kendala pada sistem online 

sehingga situs yang digunakan untuk melaporkan SPT tidak dapat diakses.  

Alasan pemilihan objek pada KPP Pratama Batu dikarenakan hasil 

wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Batu, bahwa masih 

banyak wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT. Padahal KPP 

Pratama Kota Batu mendapatkan peringkat 1 Nasional atas perolehan pajak. 

Target dengan sebesar  27 triliyun dapat dicapai sebesar 12 triliyun atau 

sekitar 45,05%.   

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji prosedur penerapan 

layanan e-filing terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, peneliti 

juga ingin mengkaji mengenai seberapa besar tingkat ke-efektivan penerapan 

layanan e-filing. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka 

dengan ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN E-FILING TERHADAP 

PENINGKATAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI KPP PRATAMA BATU”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana penerapan layanan e-filing terhadap pelaporan SPT Tahunan 

wajib pajak orang pribadi? 
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2. Bagaimana analisis kinerja penerapan layanan e-filing terhadap 

pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis prosedur pelakasanaan penerapan layanan e-filing 

terhadap pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP 

Pratama Batu. 

b. Untuk menganalisis kinerja penerapan layanan e-filing terhadap 

pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 

Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

- Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai analisis efektivitas 

penerapan layanan e-filing SPT Tahunan pada WPOP di KPP Pratama 

Batu.   

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap literature maupun penelitian dalam bidang akuntansi, khususnya 

perpajakan. 

b. Manfaat Praktis 

- Manfaat bagi pihak pemerintah atau Direktoral Jendral Pajak yaitu dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi terhadap 

penerapan layanan e-filing yang telah dilaksanakan. Apakah fasilitas 

atau layanan tersebuh telah berjalan secara efektif. Sehingga manfaatnya 
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dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak. Dengan begitu akan 

meningkatkan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan yang mana 

juga akan meningkatkan penerimaan pajak. 

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

menambah informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan

melakukan penelitian sejenis, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan

Bisnis dalam bidang perpajakan.


