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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang=berlangsung secara terus 

menerus dan juga berkesinambungan yang bertujuan=untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Supaya?dapat?merealisasikan tujuan=tersebut pemerintah 

perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan nasional yang 

ada. Salah satu usaha untuk mewujudkan=kemandirian suatu bangsa dan negara 

dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu=dengan cara menggali sumber 

daya dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan kontribusi=wajib kepada 

negara yang bersifat memaksa dan digunakan sebagai keperluan=negara untuk 

membiayai pengeluran umum yang berhubungan langsung=dengan tugas negara 

dan untuk kemakmuran rakyatnya. Pajak sendiri?merupakan=penghasilan negara 

terbesar dari semua bidang yang ada. Selain?pajak, sumber=pendapatan negara 

yang lain yaitu berupa minyak bumi dan gas. Pajak mempunyai=peran yang 

sangat penting di Indonesia bagi pembiayaanbnegara. 

Berdasarkanfdata dari Badan PusatjStatistik (BPS) pada=tahun 2015ijumlah 

penerimaan negaragyang berasal dari?pajakgsebesar 1.240.418,86 miliarhrupiah, 

sedangkan penerimaancnegara yang bukan=berasal dari pajakzsebesari255.628,48 

miliar rupiah.gHal ini menunjukkanvbahwa=sekitar782,91% sumber penghasilan 

Negara terbesar berasal darixsektor perpajakan. Oleh=karena itucpemungutan 

pajak di Indonesia7menjadi?perhatian penting5bagi suatu=pemerintah.6Instansi 
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pemeritahan yang diberigwewenang sebagai pengumpulkpenerimaan=pajak di 

negara Indonesia adalah6Direktorat Jenderal=Pajak (DJP). 

Pemerintah melalui=Direktorat?Jenderal=Pajak (DJP) sendiri dimulai-pada 

tahun 20040sampai sekarang ini berusaha memenuhiutuntutan jaman=yang 

semakin dinamis,odengan?cara memperbaikihefisiensi dan juga=efektifitasgguna 

memperbaiki kinerjafpenerimaan pajak dalamdmodernisasi=perpajakan diseluruh 

unit kerjanya.wSalah satu bentuk?modernisasiyperpajakan=dalam hal penggunaan 

teknologi informasi9dalam?administrasi perpajakan adalahrpenerapan media 

elektronik9sistem. Hal ini merupakan salah satu kemajuan teknologi=dalam 

bidang pengarsipan yaitu adanya inovasi baru dalam=mengarsipkan suatu data, 

dengan maksud untuk memudahkan,?meningkatkan serta=mengoptimalisasikan 

pelayanan kepada wajib?pajak. Pengarsipan data secara elektronik=dinilai bersifat 

lebih praktis dan memiliki tingkat?resiko yang lebih kecil=daripada pengarsipan 

data secara?manual.  

Administrasi1perpajakan merupakan0suatu proses yang mencakupusemua 

kegiatan yang melaksanakangberbagai fungsi?dalam perpajakan.kFungsi 

perpajakan itu antara=lain :?Pendaftaran, pelaporanhSurat Pemberitahuan (SPT), 

menerbitkangSurat Ketetapan Pajak (SKP), penagihan=utang=pajak, 

menyelesaikan-sengketa denga wajib pajak sesuai dengan=kewenangan Direktorat 

JenderalnPajak (DJP) dan menghapusbutang pajak0(Susanto, 2011). Pemerintah 

Indonesia bersama-sama dengan Direktorat=Jenderal Pajak (DJP) telah 

meluncurkanyproduk?e-system yang berjenis9Electronic Filling System (e-filling) 

yaitu sistem7pelaporan atau?penyampaianppajak dengan SPTpsecara elektronik 
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yang dilakukan secara onlinepdan real time melalui=penyediaalayanan?aplikasi, 

sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya=dari=rumah atau 

tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat?melakukannya=dari 

kantor. Hal ini akan dapat membantu wajib?pajak dalam=mengurangi biaya dan 

waktu yang dibutuhkan oleh wajib?pajak untuk melaporkan=SPT ke kantor pajak 

secara benar dan tepat?waktu.  

E-Filling dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak=guna memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak badan?maupun wajib pajak orang=pribadi dalam hal 

pelaporan pajak melalui SPT secara self assessment, yaitu=sistem yang 

memberikan kepercayaan?penuh kepada wajib pajak untuk=menghitung, 

menyetor dan melaporkan beban atau kewajiban=pajaknya sendiri.  Sebelum 

adanya mediapelektronik e-filling, wajib pajak yang inginumelaporkan=SPT pajak 

terhutang6harus datang melaporkan sendirijke kantor=Direktorat=Jenderal Pajak 

(DJP) atau bisa=dikirim melalui?kantor pos secara?tercatat atau ketentuan=lain 

sesuai denganuUndang-Undang No.16=Tahun 2000 Pasal 68ayat=1 dan i2. Secara 

khusus, penyampaian SPT atau?penyampaian pemberitahuan=perpanjangan SPT 

Tahunan secara elektronik melalui e-filling pada?situs Direktorat=Jenderal Pajak 

(DJP) diatur dalam Peraturan Direktur=Jenderal Pajak, Nomor PER-1/PJ/2014 

tentang Tata Cara?Penyampaian Surat Pemberitahuan=Tahunan bagi Wajib Pajak 

secara e-filling melalui website?Direktorat0Jenderal Pajak (DJP).  

Sistem e-filling di Indonesiayumumnya kurang7menarik?minat wajib pajak 

di=Indonesia,?hal ini ditunjukkan dengan adanya0pengguna e-filling yanglmasih 

sedikitndi Indonesia. Penyebab sedikitnya8minatipengguna=e-filling dikarenakan 
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sistem e-filling masih sangat baru0sehingga masih=banyakikekurangan-

kekurangan yangjmenyebabkan wajib pajakblebih=memilih melaporkan pajak 

terhutangnyahsecara manual0melalui kantor?pos atau kantor=Direktorat Jenderal 

Pajak=(DJP) dibandingkan denganmmenggunakan=sistem e-filling. Kekurangan-

kekuranganuitu bisa terjadi karena9adanya=kelemahan yangkada pada sistem 

teknologi informasinya maupunzmengenaixpersepsi-persepsi yang ada pada wajib 

pajak.z 

Menurut Widjaya (2014)”kelemahan?dari;sistem e-filling melaluikpenyedia 

jasa aplikasi?(ASP) adalah Wajib Pajakoyang?melaporkan SPTpmenggunakan 

sistem e-filling harus mengirimkanxSPT induk secaraomanual=dikarenakan 

kondisi sistem teknologi yang=belum didukung oleh perangkat aturan?telematika 

yang mengatur?validitas dokumen elektronik./Kelemahan lain yang9dijelaskan 

adalah koneksikinternet di Indonesialyang masih belumhoptimal, dan adanya 

perbedaan=format data yang dimiliki Wajib?Pajak antara pihakzASP=dan DJP 

(Direktorat Jenderal=Pajak).?E-filling memiliki banyak=kekurangan-

kekurangan=dalam>sistem yang mempengaruhi<minat Wajib Pajak dalam 

menggunakan=e-filling yang membuat;Wajib Pajak enggan dalam melaporkan 

surat0pemberitahuan pajak terhutangedengan menggunakan sistem e-filling. 

Dalam=penelitian inippeneliti akan meneliti minathWajib Pajak 

dalam=penggunaan?e-filling dari tiga variabel yaitu persepsi 

kegunaan,?kemudahan dan?kesiapanoteknologi.  
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Beberapa kasus=mengenaiopenggunaan e-filling systemjyang dialami 

oleh Wajib Pajak dan terjadi{di Indonesia.?Berikut}merupakan gambaran 

kasus{mengenai}penggunaan?e-filling disajikan”pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. 

Kasus?dalam=Penggunaan e-filling 

No Kasus Keterangan 

1 Gagallsaat registrasi Saat registrasiomuncul pesan USER ID 

sudah ada dan sudah di aktivasi, namun 

WP merasa belumkpernah registrasi. 

2 Link aktivasi tidak dapat 

digunakanpuntuk?aktivasi[akun 

Link aktivasi?yang dikirm ke email 

pendaftar tidak berfungsiudengan baik, 

muncul pesankdata tidak ditemukan saat 

klik link aktivasi di email. Adanya 

penundaan pemrosesanpaktivasi E-Fin 

di KPP tertentu.  

3 Gagal masuklsitus e-filling system. Wajib pajakygagal masuk situs e-filling 

system karena traffichkunjungan ke 

situs?tersebut terlaluptinggi.  

Sumber: www.forumpajak.org 

Ketika?Wajib Pajak  ingin mengakses EFIN. EFIN atau Electronic Filling 

Identification Numbergadalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak 

kepada wajib pajak untukkmenggunakan e-Filling. Kemudian=wajib pajak 

menyampaikan keluhan melalui call center dan datang langsung ke kantor pajak. 

Jadi untuk akses ke dalam9EFIN. Kadang-kadang itu sangat lama sekali. Itu harus 

selalu di evaluasi, bahwa persoalan jaringan internet memang di luar kendali 

pihak KPP. Namun, meski demikian secara langsung pihak Ditjen Pajak telah 

menyampaikan permohonan maaf kepada Wajib Pajak.uSecara teori seharusnya 

bisa, tapionamanya jaringan internet Pihak KPPftetap mengupayakan sebaik 
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mungkin. Iin, salah seorang-Karyawan di Rumah Sakit, Jakarta/mengungkapkan 

lebih>nyaman mengisi dan menyetor0SPT Tahunan manual (formulir) ketimbang 

e-filing. Katanya, masih ada kekhawatiran menggunakan e-filing saat 

penyampaian SPT Tahunan dalam jumlah banyak. Permasalahan utama jika 

sewaktu-waktu internet mengalami error atau down<sehingga data tidak terekam, 

hilang dan justru tidak masuk di database Ditjen Pajak.  Hampir senada, Jul 

seorang karyawanyatau teknisi yang bekerja4pada perusahaan di Jalan Thamrin 

ini mengaku,2belum paham dengan prosedur penggunaan e-filing, karena harus 

mempunyai e-fin terlebih4dahulu. Jul menegaskan bahwa dirinya sangat sadar 

dengan kewajibannyafsebagai Warga Negara Indonesia dan Wajib Pajak untuk 

menyampaikan SPT PPhdsetiap tahun. Namun dia berharap agar pemerintah dapat 

lebih transparan dalam penggunaan pajakrdari warga (02 April 2018). Beberapa 

kasus mengenai~penggunaan e-filling yang=dialami oleh Wajib Pajak di 

Indonesia, seharusnya dapat#menimbulkan=respon%yang bagus dan banyak 

Wajib?Pajak yang menggunakannya$menjadi=belum efektif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui$faktor-faktor yang 

mempengaruhi&minat wajib pajak$dalam  penggunaan e-filling di?Kabupaten 

Kudus, dimana Wajib Pajak merupakan pihak yang=wajib?menggunakan e-filling 

terkait kebijakan penerapan e-filling yang digulirkan=DJP (Direktorat Jenderal 

Pajak) yang dilihat dari kesiapan?teknologi Wajib=Pajak, kegunaan e-filling, dan 

kemudahan dalam menggunakan e-filling. Penelitian ini=ditujukan kepada Wajib 

Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama=Kudus sebagai 

pengguna atau Wajib Pajak^yang telah melaporkan SPT(masa dengan 
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menggunakan*e-filling. Minat wajib#pajak terhadap@penggunaan e-filling 

didasari oleh persepsi*wajib pajakyterhadap e-filling, serta5pengalaman 

yang?terjadi oleh wajib pajak. Dapat dikatakan,+minat?wajib pajak=dalam 

menggunakan e-filling adalah suatu ukuran kekuatanldari minat?seseorang 

untuk=menggunakan atau0tidak?menggunakan?terhadap=adanya sistem e-filling. 

E-filling menawarkan banyak=manfaat kepada=penggunanya, seperti 

kemudahan dalam?pelaporan karena dengan=menggunakan e-filling, pelapora 

SPT dapat dilakukan dalam waktu 24 jam melalui=jaringantinternet?dan penyedia 

jasa aplikasi.?Selain itu,ppengguna e-filling juga dapat=memonitoring akan proses 

kemajuan secara tepat waktu dari pelaporan9pajak yang=telah dikirimkan. E-

filling dapat mengurangi0kemungkinan kesalahan=penginputan data karena 

software secara otomatis dapat memeriksa=apakah terjadi kesalahan dalam 

penginputan data, dan?juga dapat memberikanikeamanan=yang tinggi pada data 

pengguna karena sistem e-filling dilindungi secara9khusus=sehingga hanya sistem 

computer?Direkorat Jenderal?Pajak (DJP) yang dapatpmengakses dataktersebut. 

Penelitian ini7melengkapi penelitian Adiguna dkk(2017) yaitu=dengan 

menambah variabel efektivitas sistem seperti?yang digunakan pada=penelitian 

(Prasetya, 2016).?Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang=dilakukan oleh 

(Adiguna dkk, 2017) adalah sebagai=berikut : 
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Tabel  1.2. 

Perbedaan dengan=penelitian?sebelumnya 

Perbedaaan Penelitian Adiguna dkk Penelitian ini 

Menambah variabel PersepsilKegunaan, 

Persepsi1Kemudahan, 

Kesiapan Teknologi 

InformasinWajib Pajak. 

PersepsijKegunaan, 

Persepsi Kemudahan, 

Kesiapan[Teknologi 

Informasi Wajib=Pajak, 

Efektivitas Sistem. 

Objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Singaraja. 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kudus. 

Populasi Penelitian Wajib Pajak=Orang 

Pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Singaraja. 

Wajib Pajak=yang 

melakukan/kegiatan 

bisnis secara Online yang 

terdaftaridi Kantor 

Pelayanan PajaklPratama 

Kudus. 

Metode pengambilan 

sampel 

Teknik Probability 

Sampling dengan=cara 

pengambilan sampel 

Simple Random 

Sampling. 

Teknik Purposive 

Sampling. 

Sumber: Adiguna dkk (2017) 

 

Maka dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan=adalah 

persepsipkegunaan, persepsikkemudahan, kesiapan teknologi informasi 

wajib=pajak serta efektivitas sistem dalamomenggunakan?e-filling. 

Berdasarkan=latarkbelakang diatas makayjudul penelitiangini=adalah “Faktor-

Faktor=yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam=Menggunakan E-

Filling (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang?Melakukan=Kegiatan Bisnis 

Secara Online di Kantor Pelayanan Pajak?Pratama?Kudus)”. 
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1.2. RuanghLingkup 

Agar penelitianrini dapat=terfokus, maka penelitianfini=membatasi?masalah 

agarpsesuai dengan tujuan?sebagai berikut : 

a. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan=pada masalah yang 

berhubungan dengan variabel independen yang meliputi=persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, kesiapan teknologi informasi=wajib pajak dan 

efektivitas sistem terhadap minatpwajib pajak dalambmenggunakanoe-

filling. 

b. Objek penelitian pada KantoroPelayanan=PajakpPratama Kudus. 

c. Respondengyang akanrdijadikan?sampeljdalam=penelitian ini adalahvWajib 

Pajak yang melakukan kegiatan bisnis secara=online. 

1.3. Perumusan?Masalah  

Salah satu/penerapan teknologi=informasi dan komunikasi?yang terkait 

dengan pelaporankSPT, tertulis5dalam?peraturan Direktur%Jenderal%Pajak 

nomor47/PJ/2008@yaitu  tentang “Tata Cara Penyampaian Surat=Pemberitahuan 

danPenyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat=Pemberitahuan Tahunan 

SecaraElektronik (e-filling) Melalui Perusahaan?Penyedia=Jasa Aplikasi (ASP)” 

yang ditetapkan pada tanggal216 Desember 2008,te-filling yang?dimaksudfadalah 

suatucara penyampaian9SPT secara7elektronik yang0dilakukan secara/online 

danrealtime melalui Penyedia#Jasa Aplikasi (ASP).>Jadi=dalam hal ini e-

fillingvmerupakan salah?satu alternatif-yang ditawarkan=oleh9Direktorat Jenderal 

Pajak untuk mempermudahkpenyampaian surat8pemberitahuangdengan 
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memanfaatkan=bantuan teknologi informasi.fAlternatif yang diberikanuoleh 

Direktorat Jenderal9Pajak ini=ternyata cepat?mendapat5respon dari Wajib Pajak, 

buktinya pada4tahun 2005 dimana e-filling baru=disosialisasikan0jumlah Wajib 

Pajak yang menggunakan e-filling di?Indonesia=tercatat sekitar 400 Wajib Pajak. 

Hal ini berarti menandakanukesuksesan dengan=adanya perkembangan teknologi 

yang=dibentuk oleh=Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena=itu menarik>untuk 

dipelajari8lebih lanjut faktor yang7mempengaruhi=penggunaan fasilitas e-filling 

oleh Wajib Pajak sebagai?sarana penyampaian surat=pemberitahuan secara online 

dan realtime. Selanjutnya?rumusan masalah dalam=penelitian ini adalah : 

1. Apakah persepsi8kegunaan aplikasi=berpengaruh0terhadap minat wajib 

pajak dalam menggunakan e-filling? 

2. Apakah persepsi=kemudahan berpengaruh0terhadap minat=wajib pajak 

dalam menggunakane-filling? 

3. Apakah kesiapan teknologi wajib pajak berpengaruh=terhadap minat wajib 

pajak dalam menggunakan e-filling? 

4. Apakah efektivitas sistem berpengaruh terhadap=minat wajib pajak dalam 

menggunakan e-filling? 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang=dan perumusan=masalah yang telah 

dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini=adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis hubungan persepsi kegunaan terhadap 

minat wajib pajak dalam menggunakan e-filling. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis hubungan persepsi kemudahan terhadap 

minat wajib pajak dalam menggunakan e-filling. 

3. Untuk menguji dan menganalisis hubungan kesiapan teknologi terhadap 

minat wajib pajak dalam menggunakan e-filling. 

4. Untuk menguji dan menganalisis  hubungan efektivitas sistem  terhadap 

minat wajib pajak dalam menggunakan e-filling. 

1.5. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi seluruh pihak yaitu : 

1. Bagi)Direktorat Jenderl Pajak*(DJP),0hasil dari penelitian=ini-diharapkan 

dapat bermanfaat untukumenentukan kebijakan=dan=kelangsungan 

penggunaan9e-filling. 

2. Bagi-peneliti lain,=hasil dari penelitian ini=dapat=dijadikan sebagai bahan 

kajian penelitian?selanjutnya. 

3. Bagi Application>Service Provider (ASP), ?penelitian=ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi?praktis untuk0mengembangkan=aplikasi e-filling 

selanjutnya. 

4. Bagi=masyarakat, penelitian ini=diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi bagi para pihak yang?membutuhkan terutama bagi 

wajib pajak yang=menyampaikan SPT?melalui=media?elektronik. 


