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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan nasional merupakan proses yang berlangsung terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat 

merealisasikan pembangunan tersebut tentunya harus didukung oleh 

pembiayaan yang kuat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian 

suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali 

sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang dapat 

digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan 

umum. Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang 

sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk 

kesejahteraan rakyat itu sendiri. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar 

pengeluaran Negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu 

institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas 

untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat 

memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat 

dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut cenderung naik
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di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun 

ekonomi di masyarakat.Pertumbuhan penerimaan pajak yang cenderung naik 

menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan Negara diharapkan 

untuk makin besar tiap tahunnya. 

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib 

Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-

undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan : “Setiap Wajib 

Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, 

satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke 

Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau 

dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. 

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) 

merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar 

oleh setiap Wajib Pajak. 

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh 

Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy 

(berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak.Namun seiring dengan perkembangan teknologi informatika yang pesat 

dan dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak (WP) maka 

Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu 

teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang 
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memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu 

bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem electronik, 

yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir 

elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan 

berbentuk formulir elektronik yang diunggah atau dilaporkan ke dalam sistem 

informasi Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang 

terintegrasi dan real timesehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih 

mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan adminstrasi 

perpajakan yang lebih tertib dan transparan . 

Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 

tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara 

Elektronik, dinyatakan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan secara 

elektronik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi 

(Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata 

Cara Penyampaian SuratPemberitahuan secara Elektronik (e-Filing) melalui 

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).  

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah 

menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan 

Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data 

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik 
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di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat 

pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 

7 hari), di mana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal 

Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa 

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dan penggunaan e-filing dapat 

mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. 

Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, transisi 

cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat 

memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak 

secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus 

berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern. 

Namun saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan e-filing 

karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer 

dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan.Hal ini 

dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum pahamtentang 

pengoperasian e-Filing dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan e-

Filing masih minim.Selain itu, sosialisasi tentang e-Filing kepada Wajib Pajak 

mesih belum maksimal dan berkelanjutan.Padahal pelaporan SPT secara 

komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Selain kemampuan wajib pajak, adanya 

perbedaan persepsi mengenai kebermanfaatan, persepsi mengenai kemudahan 
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penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap e-Filing juga menjadi penentu 

sistem ini dapat diterima atau tidak. 

Wajib pajak yang beranggapan bahwa e-Filing itu mudah 

digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. 

Kemudahan yang diberikan oleh e-Filing akan menyebabkan wajib pajak 

senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang 

ada dalam e-Filing. Begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak telah merasakan 

ketidakmudahan pada e-Filing maka yang akan terjadi adalah wajib pajak 

menjadi tidak takut dan tidak bersemangat dalam menggunakannya. Persepsi 

yang seperti ini akan mengurangi minat wajib pajak dalam menggunakan e-

Filing. 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis akan membahas 

“Efektifitas Pelaporan SPT Tahunan Melalui Program Elektronik Filing 

(e-filing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di 

KPP Pratama Singosari” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan 

program e-filing di KPP Pratama Singosari? 

2. Seberapa efektif pelaporan SPT Tahunan dengan cara e-filing diKPP Pratama 

Singosari ? 

3. Apa saja kendala penggunaan e-filing di KPP Pratama Singosari dan 

bagaimana upaya mengatasinya ? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan Masalah digunakan dalam penelitian ini agar pembahasan 

terfokus pada pokok permasalahan. Batasan masalah yang digunakan peneliti 

adalah tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Karyawan yang melaporkan surat 

pemberitahuan dengan menggunakan e-filing pada KPP Pratama Singosari, 

yang dapat dilihat dengan menggunakan perhitungan antara jumlah Wajib 

Pajak terdaftar dengan Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) pajaknya pada tahun 2017 dan 2018. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikanmekanisme pelaporan SPT Tahunan secara e-filing pada 

KPP Pratama Singosari. 

2. Menilai efektifitas pelaporan SPT dengan menggunakan system e-filing 

diKPP Pratama Singosari. 

3. Mengidentifikasi kendala sistem peaporan SPT di KPP Pratama Singosari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pembaca 

adala sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan seberapa besar tingkat 

Efektitas terhadap penggunaan system e-filing yang dilakukan untuk 
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upaya pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat 

digunakan sbagai acuan dalam melakukan peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaporkan SPT Tahunanya.  

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya 

Memberi inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian topik sejenis guna mengetahui perbandingan sehingga dapat 

memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini dan juga sebagai referensi 

bagi pembaca khususnya tentang Pelaporan SPT Tahunan secara e-Filing. 

3. Bagi Peneliti. 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan 

tentang perpajakan, khusunya pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) 

secara e-Filing. 


