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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1      Latar Belakang Penelitian  

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang 

dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut 

maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat 

dikatakan bahawa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah ( Rahayu, 

2017:27). Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. 

Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama 

dan utama dalam meningkatkan kas Negara. Penerimaan terbesar dalam Negara 

didapat melalui sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya 

target penerimaan Negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara mentargetkan 

penerimaan Negara dan hibah sebesar Rp 1.878,4  triliun rupiah. (RAPBN 2018)  

 Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu official assessment 

system, self assessment system dan with holding system. Indonesia menganut sistem 

perpajakan self assessment system yaitu sistem dimana wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, 

memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar 

pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013). Agar sistem 

tersebut dapat terlaksanakan dengan baik, dibutuhkan kesadaran, kejujuran,
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 kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai 

dengan peraturan perpajakn yang berlaku.    

 Akan tetapi kenyataanya, kesadaran  masyarakat untuk membayar pajak 

masih tergolong rendah. Menurut Sri Mulyani (2017) tingkat kepatuhan pajak di 

Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) masih tidak dapat dihindari. Rasio kepatuhan pajak di Indonesia 

63,16%. Adapun mengenai prospek perekonomian Indonesia 2017 yang diterima, 

jumlah wajib pajak  (WP) terdaftar mencapai 32,77 juta WP di 2016 atau  naik tipis 

dari 30,04 juta sepanjang 2015. Namun realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 

12,74 juta WP, rasio kepatuhan pajak 63,16 persen dengan capaian rasio kepatuhan 

pelaporan SPT 87,12 persen,".  

 Jumlah Wajib Pajak per Juni 2018 yang tercatat di KPP Pratama Sukabumi 

sebesar 335,447 Wajib Pajak yang terdiri dari 21,458 Wajib Pajak Badan dan 

313,989 Wajib Pajak orang pribadi.  Sedangkan untuk kondisi kepatuhan Wajib 

Pajak di Kota Sukabumi dapat dilihat dalam grafik tersebut:  
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 2014 2015 2016 2017 2018  
WP OP Karyawan Wajib SPT  87,807 103,149 135,799 118,831 155,233  
Realisasi 46,269 55,073 93,926 54,457 46,187  

Sumber : KPP Pratama Sukabumi 2018, diolah. 

Gambar 1.1 

Tingkat Kepatuhan WP  OP Karyawan Kota Sukabumi Tahun 2014-2018 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan SPT 

WP OP Karyawan kenaikan selama tiga tahun terakhir (2014-2016). Namun pada 

tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 23% dari tahun sebelumnya . Selain 

itu, untuk tingkat kepatuhan WP OP Non Karyawan dapat dilihat dalam data 

berikut: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
WP OP Non Karyawan Wajib 
SPT  32,418 20,114 18,496 17,324 11,764 

Realisasi 1,980 2,263 2,763 4,938 3,494 

Sumber : KPP Pratama Kota Sukabumi 2018, diolah. 

Gambar 1.2 

Tingkat Kepatuhan WP OP Non Karyawan Kota Sukabumi Tahun 2014-

2018 

 Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah WP OP Non Karyawan 

yang wajib melaporkan SPT mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. 

Tingkat Kepatuhan WP OP Non Karyawan yang wajib melaporkan  SPT dengan 

realisasi penerimaan SPT ternyata cukup rendah. Tingkat kepatuhan tertinggi untuk 

WP OP Non Karyawan hanya sekitar hanya 30% yang terjadi per juni 2018. 

Realisasi tersebut naik sekitar 1% jika dibandingkan dengan tahun  2017. 

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) baik WP Badan, WP OP Karyawan 
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maupun WP OP Non Karyawan salah satunya disebabkan oleh rendahnya 

kesadaran Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak dan melaporkan SPT nya 

secara sukarela. Selain itu, kurangnya pengetahuan WP tersebut terhadap kebijakan 

maupun segala peraturan perpajakan yang telah ditetapkan turut mengakibatkan 

rendahnya kepatuhan wajib pajak.   

Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat 

Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib 

Pajak, salah satunya melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalaml Rachman 

(2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu 

reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti 

undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi 

administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, 

mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dana dari pajak 

setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adah kepada aparat pengumpulan pajak, 

kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan 

tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan 

dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan –perubahan 

dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan 

komunikasi, manajemne sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governace 

(Sari, 2013). 
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 Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikam 

proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi iinformasi dan komunikasi dengan 

menetapkan sistem e-filing. Melalui keputusan direktorat Jenderal Pajak Nomor 

Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-

filing. Tepatnya paada tanggal 24 januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, 

Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat jenderal pajak 

meluncurkan produk e-filing atau electronic filing system.  

 E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat 

pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online 

yang real time  kepada direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi 

yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapakannya sistem 

e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib 

Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan 

kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang 

digunakan Wajib Pajak untuk memperhitungkan, pengisian dan penyampaian SPT. 

E-filing  dapat meminimalkan biaya dan waktu karaena hanya dengan 

menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat 

dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu 

(termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk 

memberikan kepada petugas pajak.  

 Penerapan sistem e-filing  diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak 

dalam menyampaikan SPT namun dalam kenyataanya, masih banyak Wajib Pajak 
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yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Berikut ini grafik penggunaan E-filing 

oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Sukabumi :  

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

       

        

        

        

 2017  2018      
SPT Tahunan PPh WP OP 17.185 21.581      
WP OP yang menggunakan 
E-filing 13.404 21.581      
Realisasi Pengguna E-Filing 13.284 18.797      

 

Sumber : KPP Pratama Kota Sukabumi 2018, diolah 

Gambar 1.3 

Tingkat Penggunaan Sistem E-Filing Orang Pribadi Tahun 2017-2018 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir yaitu dari 

tahun 2017-2018 jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-filing semakin banyak 

dan meningkat. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya proses e-filing di kota Sukabumi 

sebelumnya masih kurang diminati, karena masih banyaknya kekurangan dalam 

pelaporan online tersebut seperti server down yang mengharuskan wajib pajak 
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tersebut harus tetap pergi ke kantor pajak , adapun kurang pengetahuan wajib pajak 

terhadap penggunaan E-Filing.  

 Jika partisipasi Wajib Pajak dalam penggunaan e-filing terus meningkat 

maka akan berdampak positif yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak.   

 Penggunaan e-filing memanfaatkan jaringan internet, maka untuk 

mendapatkan e-filing wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. 

Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat 

dikatakan belum banyak. Berdasarkan statistik penggunaan internet bahwa survey 

yang dilakukan sepanjang 2017 itu menemukan 143,26 juta orang Indonesia telah 

terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 262 juta 

orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 10,6 persen dibandingkan jumlah 

penggunaan internet pada tahun 2016 lalu. Survei yang dilakukan APJII pada 2016 

hanya ada 132,7 juta pengguna internet.  

 Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.  

Tabel 1.3 

 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

Penelitian 

1. Sri dan Ita (2009) Pengaruh 

Modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

kepada 

Sistem 

administrasi 

perpajakn 

modern tidak 

memiliki  

pengaruh 

signifikan 
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kepatuhan Wajib 

Pajak.  

 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

 

2 Irmayanti (2013) 

 

Pengaruh 

Modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

kepaada 

kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

Sistem 

administrasi 

perpajakan 

berpangaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib Pajak . 

 

3. Nurhidayah (2015) Pengaruh 

Penerapan 

Sistem E-filing 

terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak dengan 

Pemahaman 

Internet Sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

Penerapan 

sitem E-

Filing 

berpengarauh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajb pajak 

dan 

pemahaman 

internet 

memoderasi 

pengaruh 

penerapan 

sistem  e-

filing 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

 

4. Handayani dan 

Tambun (2016) 

Pengaruh 

penerapan sistem 

e-filing dan 

pengetahuan 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan 

perpajakan 

Pengaruh 

penerapan 

sistem e-filing 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 
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5. Mendra (2017) Penerapan 

Sistem E-

Filing,Kepatuhan 

wajib pajak dan 

Pemahaman 

Internet 

Penerapan 

system e-

filing 

berpengaruh 

positif 

terhdapa 

kepatuhan 

wajib pajak 

dan 

pemahaman 

internet dapat 

memoderasi 

(memperkuat) 

pengaruh 

penerapan 

system e—

filing 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak  

 

 Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas dari uraian mengenai 

beberapa penelitian yang telah dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan 

sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa 

kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga 

ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat memoderasi hubungan 

antara penerapan sistem e-filing  dengan kepatuhan Wajib Pajak karena untuk dapat 

menggunakan e-filing, Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan makan dengan ini peneliti akan 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN 

SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN 

PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”. 
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1.2     Identifikasi Masalah  

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diindentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. 

2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan atau 

menggunakan sistem E-filing. 

3. Masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet masih 

rendah. 

 

1.3        Rumusan Masalah  

        Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah penerapan sistem E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak? 

2.  Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara 

Penerapan Sistem E-Filing dengan kepatuhan Wajib Pajak?  

1.4         Tujuan Penelitian  

   Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari 

penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh peneraapan Sistem E-Filing terhdap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 
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2. Untuk mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan 

anatara penerapan Sistem E-Filing dengan kepatuhan Wajib Pajak.  

 

1.5           Keguanaan Penelitian 

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan 

menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian sejenis yang tertarik melakukan kegiatan selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan 

wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang 

khususnya berkaitan dengan pengaruh Sistem E-Filing terhadap 

kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP PRATAMA SUKABUMI, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh 

sistem E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat 

berinovasi dalam mengembangkan teknologi unntuk 

mengoptimalkan pelayanan terhdapa Wajib Pajak.  

b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini dapat 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah 

wawasan mengenai kemudahan pealporan SPT bagi Wajib Paja.
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