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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah iuran wajib terutang oleh wajib pajak kepada negara yang 

bersifat memaksa, pembayarannya dilakukan sesuai dengan peraturan umum 

undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung akan tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang 

sehubungan dengan tugas untuk kepentingan negara.  

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, 

yang terutang 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. Sedangkan menurut Charles E.Mclure, pajak merupakan 

kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan kepada wajib pajak (orang 

pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang digunakan fungsinya 

setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam 

pengeluaran publik. Salah satu contoh Institusi yang digunakan di Negara 

Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang dinaungi oleh 

Direktorat  Jendral Pajak Kementrian Keuangan.     

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 
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kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu. (Sunarto, 2002) 

Dalam rangka meningkatkan layanan perpajakan untuk wajib pajak 

Direktorat Jendral Pajak Membuat suatu kebijakan modern yang berfungsi 

untuk mengoptimalisasi pendapatan kas negara, kemudian Presiden Republik 

Indonesia meluncurkan e-Filing pertama kali di Kantor Kepresidenan 

Indonesia tepatnya pada tahun 2005. e-filing pajak tercipta dari penerapan 

Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yang mulia beroperasi 

pada tahun 2007 hingga sekarang.  

E-filing pajak adalah penyampaian SPT  dalam bentuk dokumen atau 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan 

real-time melalui website DJP online di djponline.pajak.go.id atau penyedia 

jasa aplikasi, Application Service Provider (ASP)  yang telah ditunjuk oleh 

Direktorat Jenderal Pajak, e-filing diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak 

guna meminimalisir penggunaan kertas, bukti penerimaan lapor tidak mudah 

hilang dan yang terpenting adalah terhindar dari resiko keterlambatan 

melaporkan pajak karena panjangnya antrian dan banyaknya wajib pajak lain 

yang juga ikut mengantri. Dengan adanya e-filing ini para wajib pajak 

diharapkan dapat melaporkan SPT nya dengan mudah dan cepat secara online 

melalui Smartphone yang dimiliki kapanpun, dimanapun, bebas antrian, 

hemat waktu dan hemat biaya. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan 

SPT Tahunan menggunakan e-filing? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaporan SPT Tahunan dengan 

menggunakan e-filing dan bagaimana cara mengatasinya? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembahasan Tugas Akhir ini yakni peneliti akan 

lebih fokus untuk membahas tentang perkembangan tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi serta kendala apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak 

orang pribadi pada saat pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filing pada 

KPP Pratama Surabaya Sawahan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e-filing padanKPP 

PratamanSurabayanSawahan.  

b. Untuknmengetahui kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. 

2. Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a. Bagi KantornPelayanannPajaknPratama Surabaya Sawahan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan motivasi 

dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau pembanding 

untuk yang melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

c. BaginPeneliti  

Memenuhinsalahnsatunsyaratnmenyelesaikan program studi D-III 

Keuangan dan Perbankan Universitas Muhammadiyah Malang serta 

meraih gelar Ahli Madya Ekonomi Keuangan. 

 


