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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki kewajiban dan hak yang 

dipenuhi terhadap satu sama lainnya. Pemerintah wajib menjaga keamanan, 

ketertiban, dan melaksanakan pembangunan, untuk menjamin kesejahteraan bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemerintah memerlukan dana 

yang banyak, maka pemerintah mencari dana dari sumber dana dari dalam negeri 

yang salah satunya adalah pajak. 

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di 

bawah Departemen Keuangan yang memiliki tugas untuk mengamankan penerimaan 

pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan 

pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good 

governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat 

mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  

secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses 

organisasi yang lebih etis dan transparan. 

 Pajak merupakan salah satu penopang pembangunan negara. Kewajiban 

semua orang sebagai Warga Negara salah satunya ialah membayar pajak ke Kas 

Negara yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu 
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dibutuhkan kesadaran para Wajib Pajak untuk turut berpartisipasi di dalamnya. 

Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga 

diperlukan peran serta, tanggung jawab, dan kepercayaan Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. Sebagai seorang Wajib Pajak maka kita wajib menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ataupun Surat Pemberitahuan (SPT)Masa 

dengan benar, lengkap, dan jelas. Namun seringkali masalah yang selalu dihadapi 

Wajib Pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan (SPT)adalah bentuk formulir 

yang selalu berubah. Kerumitan menghitung dan mengisi serta melapor Surat 

Pemberitahuan (SPT) juga menjadi salah satu masalah mendasar yang membuat 

Wajib Pajak akhirnya malas untuk mengurusnya. 

 Di tengah keterbatasan dalam berbagai hal, yakni sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia, teknologi, dan sistem informasi, maupun dana yang tersedia, 

saat itu kondisi administrasi perpajakan kita adalah : 

1. Pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan oleh beberapa seksi 

(berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus berhubungan 

dengan beberapa seksi-seksi terkait. 

2. Akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang terkadang 

sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakat mengenai 

perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali. 

3. Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai dengan 

sarana kerja yang digunakan. 

4. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak, masyarakat harus datang ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Padahal, bisa saja karena masalah waktu 
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menjadi tidak bisa datang, atau karena jarak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

jauh sehingga masyarakat enggan untuk datang mendaftar. 

5. Pelaporan pajak yang dilakukan melalui sarana Surat Pemberitahuan (SPT) 

harus disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dikirim 

melalui pos sehingga membutuhkan waktu dan biaya. 

 Sistem administrasi manual ini akan meningkatkan tax compliance cost para 

Wajib Pajak dalam segi waktu (time cost) untuk menjalankan sistem administrasi 

perpajakan, terutama pada saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pelaporan, 

dikarenakan Wajib Pajak harus mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi ketika 

melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang memiliki transaksi dengan 

jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang cukup panjang dan lama untuk 

menunggu aparat melakukan perekaman data Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

dilaporkan, begitu juga para aparatnya yang mengalami kesulitan untuk melakukan 

perekaman disebabkan data Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan dalam 

jumlah banyak. 

 Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang 

dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluangsekaligus tantangan 

bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa menyesuaikan diri.Guna 

menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak yang tersebar di 

seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya 

biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses 

administrasi laporan pajak menggunakan kertas, maka Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No. 88 mengenai Pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT)  Secara Elektronik pada bulan Mei 2004. 
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 Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan 

diciptakan e-system. E-system dibagi menjadi e-payment, e-counseling, e-

registration, e-filling, e-SPT, dan e-mapping. E-system ini dibuat dengan harapan 

untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), e-mapping untuk mempermudah aparat pajak melacak posisi objek pajak 

dan kepemilikan kekayaan Wajib Pajak, e-SPT yang memudahkan Wajib Pajak 

dalam hal administrasi dan pelaporan data Surat Pemberitahuan (SPT)  

Masa/Tahunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk elektronik 

menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

karena salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan seluruh Wajib Pajak 

adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Surat Pemberitahuan 

(SPT)Tahunan, e-fiilling yang memungkinkan cara penyampaian e-SPT dan 

penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Application 

Service Provider (ASP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak 

terdaftar. Application Service Provider (ASP) adalah Perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)untuk menyalurkan 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)  secara elektronik ke Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP), dan e-payment yang berguna untuk melakukan pembayaran secara 

elektronik. 

 Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan fasilitas 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (via internet) kepada Wajib 

Pajak, sehingga Wajib Pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau 
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tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari lokasi 

kantor atau usahanya. Jalan keluar ini akan dapat membantu mengurangi biaya dan 

waktu yang dibutuhkan oleh Wajib pajak untuk memersiapkan, memroses dan 

melaporkanSurat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara 

benar dan tepat waktu. Selain itu dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan 

perampingan kegiatan administrasi, pendataan juga akurasi data, distribusi dan 

pengarsipan laporan Surat Pemberitahuan (SPT). 

 Diharapkan dengan sistem elektronik tersebut perekaman data di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP)dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan nyaman karena 

dapat dilakukanwaktu dan tempatsesuai kehendak Wajib Pajak sehingga 

permasalahan-permasalahan seperti antrian di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

ketika memasuki jatuh tempo pelaporan tidak terjadi. 

 Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, seorang Wajib Pajak harus 

melaksanakan prosedur perpajakan yang terdiri darI pengisian Surat Pemberitahuan 

(SPT), penyetoran pajak terutang dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan 

baik dan benar. Diantara ketiga prosedur tersebut, pengisian Surat Pemberitahuan 

(SPT) merupakan prosedur yang paling utama dilaksanakan oleh Wajib Pajak, karena 

dengan melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) terlebih dulu, seorang 

Wajib Pajak akan mengetahui jumlah pajak terutang yang harus dibayarnya dan 

waktu pelaporannya. Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus diisi oleh Wajib Pajak 

setiap bulannya antara lain yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 

dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Pengisian kedua jenis 

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu administrasi perpajakan yang harus 
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dilaksanakan dengan cara yang benar menurut Wajib Pajak dan sesuai dengan 

Undang-Undang Perpajakan, maka Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut harus 

dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tempat Wajib Pajak 

terdaftar, agar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut dapat melakukan proses 

perekaman data Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan, setelah direkam 

pada komputerisasi. Sistem seperti ini adalah sistem administrasi perpajakan manual 

seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2007. 

 Saat menjalankan administrasi perpajakan yang manual, bentuk pelayanan 

pajak yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)kepada para Wajib Pajak 

menjadi tidak optimal terutama dalam segi waktu (time cost). Wajib Pajak akan 

mengalami kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang memiliki transaksi dengan jumlah yang banyak, ketika 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi, Wajib Pajak harus 

mengantri dan menunggu aparat melakukan perekaman data. Petugas pajak sendiri 

mengalami kesulitan dalam melakukan perekaman apabila data Surat Pemberitahuan 

(SPT)yang dilaporkan dalam jumlah yang banyak. 

 Penelitian mengenai e-SPT juga dilakukan oleh beberapa peneliti di 

Indonesia. Pratiwi (2010) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung 

menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kepuasan Wajib Pajak. Penerapan e-SPT memiliki pengaruh sebesar 62,2% 

terhadap kepuasan Wajib Pajak, artinya penerapan e-SPT yang baik akan 

meningkatkan kepuasan Wajib Pajak.  

 Penelitian yang dilakukanWulandari (2010) menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan 



Bab I : Pendahuluan                                                                                                     7 
 

Universitas Kristen Maranatha 

Pajak (KPP) Madya Bandung terhadap kepatuhan Wajib pajak. Modernisasi 

administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 56,4%. Perubahan yang terjadi 

pada kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif, artinya modernisasi administrasi 

perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian yang disusun oleh Bekti (2012) tentang Pengaruh 

penerapan e-SPT dan e-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam 

melaporkan SPT, dengan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 

Bandung. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan e-SPT dan e-filling 

memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT.  

 Alasan peneliti meneliti kembali karena penerapan e-SPT dan e-filling sangat 

penting untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan lebih spesifik kepada Surat 

Pemberitahuan Masa (SPT Masa).  

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: 

“Pengaruh Penerapan e-SPT dan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) (Studi 

Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees)” 
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1.2 Identifikasi masalah  

 Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ? 

2. Apakah penerapan e-fillingberpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ? 

3. Apakah penerapan e-SPT dan e-fillingberpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa 

(SPT Masa) ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mengenai 

penerapan e-SPT dan e-fillinguntuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak Badan 

dalam melaporkan SPT. 

 

1.3.2 Tujuan penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh 

e-SPT dan e-fillingterhadap kepatuhan Wajib Pajak Badandalam melaporkan Surat 

Pemberitahuan Masa (SPT Masa). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan tentang e-SPT dan e-

flling, serta memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan kepatuhan 

Wajib Pajak khususnya penerapan sistem e-SPT dan e-filling. 

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak, sebagai masukan dalam usaha peningkatan 

sumber pembiayaan negara khususnya melalui penerapan sistem e-SPT dan e-

filling. 


