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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pajak dalam kehidupannya sudah dianggap sebagai salah satu 

kewajiban dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani 

pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak, 

demikian juga keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan, apabila ada 

suatu penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan. Pajak diartikan sebagai 

suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas negara untuk 

digunakan sebagai pembangunan negara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Nur (2010) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalahnsebuah 

organisasi di bawah kementrian keuangan Republik Indonesia yang bertugas 

untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Penjualan 

negara dari setiap tahun dari sektor perpajakan meningkat. Ini adalah masa 

depan dari sektor perpajakan yang akan dapat membiayai semua dana 

pembangunan, konsisten dengan keinginan pemerintah. Dalam rangka untuk 

lebih meningkatkan penerimaan negara, DJPntelah menerapkan penguatan dan 

perluasan perpajakan program. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan 

banyak penguatan tanpa kebocoran penerimaan negara pajak dalam proses 

pengumpulan pajak. Karena terasa nyaman dalam membanyar pajak lebih 

cepat, lebih mudah dan lebih nyaman pembayaran pajaknya. 
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Menurut Rahman (2010: 85) Wajibnpajak (WP) yang terdiri dari 

orang pribadi atau badan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan 

pajak atau potongan pajak tertentu. Wajib pajak orang pribadi setiap wajib 

pajak yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak dan wajib 

pajak badan setiap pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan 

dimana penghasilan yang dimaksud setiap penambahan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak badan.  

MenurutnDiana (2009: 121) Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, 

objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut Undang-

Undang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT merupakan 

salah satu sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak, baik itu Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) maupun bagi pemungut pajak untuk mempertanggungjawabkan 

dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat 

dua macam SPT yaitu: SPT Masa dan SPT Tahunan. Salah satu SPT Tahunan 

adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

Menurut Dwianai (2010) Langkahnpemerintah untuk manaikkan 

penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi 

perpajakan (Tax Reform) secaranmenyeluruh pada tahun 1983, dan Indonesia 

menganutnsistem self assesment system dalam pemungutan pajak, yang diatur  

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahndiubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berbedandengan 
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sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu official assessment system, self 

assessment system memberikannkepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang 

menjadi kewajibannya.  

Menurut Agusti dan Herawaty (2009) PenerapannSelf Assessment 

Syste diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. 

Kenyataannyanmasih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran 

untuk pemenuhannkewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka 

sendiri dan sebagai warga negara yang baik yang patuh akan membayar pajak. 

Semua ini menyebabkannpotensi pajak yang ada belum dapat terlaksana 

dengan maksimal. Keadaannseperti ini membuat keberadaan Self Assessment 

System terhadap Wajib Pajak dapat melakukan kecurangan dalam pemungutan 

pajak. Tanpanadanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya 

ketegasan dari  instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat 

berkembangnsedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana 

sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuknmemastikan Wajib Pajak tetap 

patuh dengan peraturan perpajakan makanpemeriksaan terhadap Wajib Pajak 

yang memenuhi keteriandapat di periksa untuk mengantisipasi terjadinya 

kecurangan.  

Sebagaimana telah diaturndalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 telah direvisi olehnUndang-UndangnNomor 16 Tahun 2000 dan 

direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dannTata Cara Perpajakan, yaitu dalamnPasal 29 ayat (1) 
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bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“. 

Selainnmelakukannrevisi terhadap undang-undang perpajakan untuk 

meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan, DJPnjuga melakukan 

modernisasi dalam melaporkan dan pendaftaran pajak di Indonesia, dengan 

menerbitkannprogram perubahan (Change Program) atau reformasi 

administrasi perpajakan secara singkat bisa disebut modernisasi. Adapun 

program modernisasi ininadalah pelaksanaan good governance, yaitu 

penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, 

dengan memanfaatkannsistem informasi teknologi yang handal dan terkini. 

Misalnyandengan penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filing 

(pengiriman SPT secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT 

dalam media digital), e-payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan 

e-registration (pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online 

melalui internet).  

MenurutnSuhartono (2011) E-System (sistem elektorik) dapat 

memberikan informasi tentang beban pajak dan kewajiban pembayaran pajak 

dari oranang pribadi dan badan yang terdaftar di kantor pajak. e-Filing adalah 

suatu cara penyampaian SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan 

yang dilakukan secara online yang real time melalui penyedia jasa aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP). E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak 

dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan 
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aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menerapkan 

sistem online dan modernisasi dalam sistem perpajakan di harapkan dapat 

meningkatakan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan 

pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus memikirkan masalah, seperti 

pembayaran tunai tanpa jaminan, tidak efisien, dan juga antrian panjang dalam 

proses pelaporan.  

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang 

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik di 

jelaskan dalam Pasal 2 no 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT 

dalam bentuk elektronik (e-SPT)” dengannditerapkannyansistemnonlinendalam 

perpajakanndiharapkannndapatnmeningkatkannkepatuhannWajibnPajaknuntuk 

melakukannpelaporanndannpembayaran pajak. Sebelum diberlakukannya 

sistem elektronik oleh pihak Direktur Jendral Pajak sistem pelaporan SPT 

tahunan dilakukan dengan cara manual. Pelaporan secara manual masih 

menggunakan media kertas dan ditulis secara manual, sedangkan media 

elektronik menggunakan pelaporan secara online dan memudahkan wajib pajak 

untuk pelaporan SPT tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Segala 

bentuk kemudahan yang di berikan oleh sistem pelaporan secara elektronik 

seharusnya membuat proses pelaporan SPT tahunan lebih efektif jika di 

bandingkan dengan sistem pelaporan secara manual. Oleh karena itu untuk 

mengetahui tingkat efektivitas pelaporan SPT tahunan secara elektronik perlu 

dilakukan sebuah kegiatan penelitian yang dituangkan dalam Sebuah Tugas 

Akhir Yang Berjudul “Efektivitas Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
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Secara Manual dan Elektronik Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara 

manual dan elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dan badan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan ? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

secara manual dan elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dan badan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan ? 

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi dan 

badan dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara 

elektronik dan manual di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan ?  

C. Pembatasan Masalah 

Batasan-batasan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini membahas proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

secara manual dan elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dan badan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan. 

2. Penelitian ini membahas tingkat efektivitas penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan secara manual dan elektronik untuk wajib pajak 

orang pribadi dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan. 
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3. Kendala-kendala di bahas dalam penelitian ini hanya pada proses 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara manual dan elektronik 

untuk wajib pajak orang pribadi dan badan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kota Pasuruan. 

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dijelaskan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis proses pelaporan penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan secara manual dan elektronik untuk waib pajak orang pribadi 

dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan. 

b. Menganalisis tingkat efektivitas penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan secara manual dan elektronik untuk wajib pajak orang pribadi 

dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan. 

c. Menyusun dan merekomendasikan solusi yang tepat untuk mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaporan penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan secara manual dan elektronik untuk wajib pajak 

orang pribadi dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota 

Pasuruan. 
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2. Manfaat  Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi pemerintah dan pelayanan pajak, sebagai bahan informasi, masukan 

dan pertimbangan dalam melaksanakan dan menjalankan pelayanan 

pajak bagi wajib pajak. 

b. Bagi peneliti lain, sebagai sumber dan bahan informasi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini ataupun untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

c. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

dan pertimbangan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak.  

 


