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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang 

digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik tahun 2016, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari 

sektor pajak. Realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal 

dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak 

menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan 

penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa 

kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun 

sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun sangat signifikan, penerimaan 

pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Rasio penerimaan pajak 

(tax ratio) di Indonesia saat ini berada di kisaran 55% dari target 2016. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak diperkirakan 

hanya mencapai 86% dengan potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar 

Rp 219 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia 

belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang 

tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha 

(Syanindhita dan Setiawan, 2017). 

Penerapan Sistem E-Filling ini sesuai dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat 
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Pemberitahuan Elektronik yang menyatakan : “bahwa dalam rangka 

menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan 

teknologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, 

perlu diberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf e 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat 

Pemberitahuan (SPT), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik”. 

Memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, direktorat jenderal 

pajak (DJP) melakukan pembaharuan salah satunya modernisasi pada sistem 

administrasi perpajakan di Indonesia sehingga menjadi lebih efektif dan 

efisien. Adapun administrasi perpajakan modern tersebut, antara lain 

pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui e-Registration, pengisian spt 

elektronik melalui e-SPT, pembayaran pajak online melalui e-Billing, faktur 

elektronik melalui e-Faktur, pelaporan pajak online melalui e-Filling. Salah 

satu aplikasi pajak berbasis komputer dan internet adalah e-filling. Pada tahun 

2005 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan KEP-

05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang  . Peraturan 

terbaru mengenai e-filing adalah peraturan DJP Nomor PER36/PJ/2013 dan 

diberlakukannya peraturan ini yaitu pada tanggal 1 Januari 2014 (Syanindhita 

dan Setiawan, 2017). 
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Wajib Pajak Badan tidak menggunakan fasilitas e-filling untuk 

menyampaikan dan melaporkan SPTnya, maka penelitian ini difokuskan pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengguna e-filling pada tahun 2013 berjumlah 

5.082 dari 110.037 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dengan 

persentase 4,41%. Pada tahun 2014 pengguna e-filling mengalami 

peningkatan yaitu berjumlah 9.157 dari 118.753 Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang terdaftar dengan persentase 7,15% dan tahun 2015 berjumlah 44.554 

dari 126.648 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dengan persentase 

26,02%. Walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun 

persentase pengguna e-filling jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT secara manual. Hal ini 

membuktikan bahwa masih rendahnya minat wajib pajak dalam penggunaan 

e-filling. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat penggunaan e-

filing yang antara lain yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, faktor 

sosial, kondisi yang memfasilitasi dan pengalaman. Faktor pertama yang 

mempengaruhi minat penggunaan e-filling adalah persepsi kegunaan. 

Persepsi kegunaan merupakan salah satu faktor dari model TAM untuk 

memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. Persepsi 

kegunaan didefinisikan sebagai suatu persepsi yang dimiliki oleh individu 

bahwa penggunaan suatu teknologi akan memberikan manfaat dan 

meningkatkan performa kinerja setiap individu dalam menggunakannya 

(Syaninditha dan Setiawan, 2017). Hasil penelitian Syanindhita dan Setiawan 
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(2017), Larasati (2016), Kartini dan Mediaty (2017), Suryaputri (2012) serta 

Ermawati dan Delima (2016) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan 

berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-filling. Namun hasil 

penelitian Armanda (2012) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-filling. 

Faktor kedua yang mempengaruhi minat penggunaan e-filling adalah 

persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan merupakan variabel dalam 

Technology Acceptance Model (TAM) yang memiliki peran penting dalam 

mempengaruhi minat menggunakan suatu sistem. Selain variabel persepsi 

terhadap kegunaan, DJP juga perlu memperhatikan layanan yang diberikan, 

agar seseorang dapat dengan mudah mengakses website yang diinginkan, 

sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi seseorang untuk 

menggunakan e-filling secara terus menerus (Lie dan Sadjiarto, 2013). Hasil 

penelitian Syanindhita dan Setiawan (2017), Larasati (2016), Kartini dan 

Mediaty (2017), serta Ermawati dan Delima (2016) menunjukkan bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-filling. 

Namun hasil penelitian Armanda (2012) serta Suryaputri (2012) 

menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan e-filling. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi minat penggunaan e-filling adalah 

faktor sosial. Faktor sosial merupakan salah satu variabel dari model UTAUT 

untuk menjelaskan minat individu dalam penggunaan sistem informasi dan 

perilaku pengguna berikutnya. Faktor sosial merupakan tingkat dimana 
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seorang individu merasa bahwa dia harus menggunakan sistem baru dengan 

adanya pengaruh dari lingkungan. Pada lingkungan tertentu, penggunaan 

sistem teknologi informasi akan meningkatkan status (image) seseorang di 

dalam sistem sosial (Syaninditha dan Setiawan, 2017). Hasil penelitian 

Syanindhita dan Setiawan (2017) serta Suryaputri (2012) menunjukkan 

bahwa faktor sosial berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-filling. 

Namun hasil penelitian Kartini dan Mediaty (2017) menunjukkan bahwa 

faktor sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-

filling. 

Faktor keempat yang mempengaruhi minat penggunaan e-filling 

adalah kondisi yang memfasilitasi. Kondisi yang memfasilitasi merupakan 

salah satu variabel dari model UTAUT untuk menjelaskan minat individu 

dalam penggunaan sistem informasi dan perilaku pengguna berikutnya. 

Kondisi yang memfasilitasi merupakan tingkat kenyamanan seorang 

individual untuk memanfaatkan sistem tertentu yang didukung oleh beberapa 

infrastruktur. Infrastruktur tersebut harus mencangkup teknis dan 

infrastruktur organisasi (Syaninditha dan Setiawan, 2017). Hasil penelitian 

Syanindhita dan Setiawan (2017) serta Suryaputri (2012) menunjukkan 

bahwa kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan e-filling. Namun hasil penelitian Kartini dan Mediaty (2017) 

menunjukkan bahwa kondisi yang memfasilitasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan e-filling. 
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Faktor kelima yang mempengaruhi minat penggunaan e-filling adalah 

pengalaman. Dalam suatu Teknologi Informasi (TI), pengalaman dapat 

didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan pengguna (user) yang diperolehnya 

ketika pengguna telah pernah menggunaakan TI tersebut sebelumnya. Ketika 

seorang user pernah menggunakan TI sebelumnya, maka dia akan dapat 

mengevaluasinya sehingga user dapat memutuskan apakah dia akan berminat 

untuk menggunakan TI di masa depan (Sugihanti, 2011). Hasil penelitian 

Ermawati dan Delima (2016) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh 

positif terhadap minat penggunaan e-filling. Namun hasil penelitian Larasati 

(2016) menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan e-filling. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai minat 

penggunaan e-filling. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Syaninditha dan Setiawan (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Syaninditha dan Setiawan (2017) yang pertama penambahan variabel 

independen pengalaman. Pengalaman ditambahkan sebagai variabel 

independen karena semakin baik pengalaman wajib pajak dalam 

menggunakan e-filling, maka akan meningkatkan minatnya dalam 

menggunakan e-filling dimasa yang akan datang. 

Kedua, jika dalam penelitian Syaninditha dan Setiawan (2017) obyek 

penelitiannya adalah KPP Pratama Gianyar, sedangkan dalam penelitian ini 

obyek penelitiannya adalah KPP Pratama Kudus.  
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Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, 

PERSEPSI KEMUDAHAN, FAKTOR SOSIAL, KONDISI YANG 

MEMFASILITASI DAN PENGALAMAN TERHADAP MINAT 

PENGGUNAAN E-FILLING STUDI DI KPP PRATAMA KUDUS”. 

 

1.2 Ruang Lingkup  

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian ini perlu diadakan 

pembatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. 

2. Variabel penelitian dibatasi menjadi: 

a. Variabel dependen  : minat penggunaan e-filling. 

b. Variabel independen : persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, faktor 

sosial, kondisi yang memfasilitasi dan pengalaman. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah 

tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian 

akan menjadi sia-sia tanpa hasil. Perumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat 
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penggunaan e-filling?  

2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan e-filling?  

3. Apakah faktor sosial berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-

filling?  

4. Apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan e-filling?  

5. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-

filling?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :  

1. Menguji secara empiris persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap 

minat penggunaan e-filling. 

2. Menguji secara empiris persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap 

minat penggunaan e-filling. 

3. Menguji secara empiris faktor sosial berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan e-filling. 

4. Menguji secara empiris kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif 

terhadap minat penggunaan e-filling. 

5. Menguji secara empiris pengalaman berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan e-filling. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk 

menambah pengetahuan mengenai e-filling yang merupakan sarana 

penting dalam pelaporan pajak. E-filling membantu mempermudah WP 

dalam melaporkan SPT mereka karena tidak perlu datang ke Kantor 

Pelayanan Pajak tetapi cukup secara online. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi 

Direktorat Jendral Pajak mengenai minat penggunaan e-filling oleh 

wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi dan pengalaman. 

b. Bagai Kantor Pajak 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi 

kantor pajak untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak 

berkaitan dengan pelaporan pajak. 

c. Bagi Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat wajib 

pajak untuk menggunakan e-filling karena mudahnya penggunaan, 

keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak. 
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d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti mengenai intensitas penggunaan e-

filling dengan populasi yang berbeda. 


