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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya 

di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 

Dalam rangka pencapaian suatu Negara maka diperlukan adanya program-

program pembangunan yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan program-

program pembangunan tersebut, tentunya Pemerintah memerlukan biaya yang 

tidak sedikit. Pendapatan negara yang diterima oleh Pemerintah adalah melalui 

pemungutan pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009 (perubahan keempat) tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP) adalah kontribusi wajib pajak 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.  

Pajak menurut Oyok Abuyamin (2016:26)  “pajak adalah iuran kepada Kas 

Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
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         Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan Negara 

yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan 

perekonomian Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari 

sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian penting dalam 

penerimaan Negara. Pemerintah mereformasi perpajakan disektor Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan modernisasi sistem pengelolaan 

pajak yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena PPN adalah penyokong terhadap 

pemasukan negara nomor dua disektor pajak setelah PPh (Badan Pusat Statistik 

2015). 

Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor 

perpajkan yaitu dengan cara melakukan perubahan dalam sistem pemungutan 

pajak dari sistem official assesment menjadi sistem self assesment. Sejak 

diberlakukannya self assesment dalam perpajakan indonesia mulai tahun 1984, 

Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Pada 

sistem ini aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan 

penyuluhan kepada wajib pajak. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada 

Wajib Pajak dengan sistem self assesment diharapkan dapat memberkan 

kontribusi dalam penerimaan pajak. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak 

yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara self assesment, tetapi 

dengan adanya sistem ini wajib pajak yang melakukan kecurangan atau tidak jujur 

dalam membayar pajak nya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak jumlah kasus 

tindak pidana di bidang perpajakan yang ditangani atau dilakukan penyelidikan 
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dan berkasnya dinyatakan lengkap sepanjang tahun 2016-2017  mengalami 

peningkatan dan kasus terbanyak didominasi oleh kasus Faktur pajak fiktif. Faktur 

pajak fiktif menurut Surat Edaran DJP No. SE-132/PJ/2010 adalah Faktur Pajak 

yang tidak sesuai dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Jasa 

kena Pajak (JKP) dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Jasa kena Pajak 

(JKP) dilakukan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. 

Faktur pajak fiktif merupakan bentuk penyelewengan pajak yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian 

negara yang sangat besar dari sektor pajak, dan tidak tercapainya target 

penerimaan pajak. 

Berikut adalah fenomena pemungutan dengan sistem self assessment yang 

saya dapat dari KPP Kota Sukabumi : 
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Dalam fenomena diatas dapat  dilihat bahwa :   

1. Kurangnya kepatuhan atau kesadaran  PKP dalam membayar pajak setiap 

tahun nya, bisa dilihat PKP yang aktif terdaftar di tahun 2018 ada 3.433 tetapi 

yang membayar pajak hanya 1.620. 

2. Kurangnya kepatuhan atau kesadaran PKP dalam melapor Pajak dari tahun 

2014 hingga 2018. Bisa dilihat pada tahun 2018 PKP yang aktif ada 3.433 

tetapi yang melapor pajak hanya 2.897.  

3. Fenomena yang terjadi di beberapa perusahaan atau wajib pajak badan yaitu 

dikarnakan system pajak di Indonesia menganut self assessment system 

dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri besarnya 

pajak yang terhutang. sehingga banyak perusahaan berusaha menekan 

seminimal mungkin pajak yang terhutang dengan cara menyembunyikan 

jumlah penghasilannya, banyak juga wajib pajak yang membuat informasi 

akuntansi keuangan atau pembukuan yang disampaikan tidak akurat dan tidak 

lengkap pada SPT. Serta pemahaman masyarakat khususnya dunia usaha 

mengenai pajak masih negative mereka tidak menyadari bahwa kontribusi 

pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan 

bersama melalui kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Self assessment 

system di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari 

pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. 

        Suatu badan atau organisasi sulit menghitung pajak, merupakan salah 

satu yang sering dikeluhkan wajib pajak bila berhubungan dengan kantor 

pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) badan, wajib pajak orang pribadi juga 
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mengalami hal yang sama dalam menghitung serta melaporkan jumlah pajak 

yang terutang.  

Oleh karena itu. Direktorat jendral pajak melakukan reformasi birokrasi 

melalui modernisasi pembenahan sistem administrasi perpajakan. Tujuan 

modernisasi perpajakan yaitu, tercapainya tingkat kepatuhan (tax compliance) 

yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi 

sehingga diharapkan pemungutan pajak  meningkat dan otomatis akan membuat 

pemasukan Negara meningkat juga karena penerimaan pajak pun akan 

meningkat.,dan tidak adanya lagi faktur pajak fiktif yang wajib pajak lakukan. 

Salah satu sistem modernisasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak yaitu Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa).            

E-Nofa merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak 

yang tertuang dalam Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012  tentang Bentuk, 

Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka 

Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan 

Faktur Pajak. Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) merupakan salah satu 

pembenahan administrasi PPN yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dimana 

aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevaliditasan nomor seri Faktur Pajak 

yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah Wajib Pajak tersebut telah 

sesuai menggunakan nomor seri Faktur Pajak yang diperuntukkan untuk Wajib 

Pajak tersebut. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak 
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dengan sistem self assesment  dan dengan aplikasi E-Nofa,wajib pajak diberikan 

kewenangan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan 

sendiri pajak-pajak mereka. Wajib pajak juga tidak harus meminta ke KPP untuk 

penomoran nomor faktur karena sudah ada aplikasi E-Nofa untuk meminta nomor 

faktur secara online dan wajib pajak bisa langsung melakukan pelaporan pajak 

dengan online tanpa harus ke kantor pelayanan pajak, tetapi tidak hanya 

mengandalkan pemerintah saja, diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, 

yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut diatas, sehingga Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada 

pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Dengan begitu pelaksanaan pemungutan  sistem self assessment dapat berjalan 

dengan baik.  

             Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2017:193) merupakan ketataan Wajib Pajak atau pengusaha kena pajak (PKP) 

dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.   

Berdasarkan penelitian terdahaulu : 
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No  Judul Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian 

Terdahulu  

Perbedaan 

Penelitian  

1. Uum Helmina Chaerunisak (2014) 

“ Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak 

Dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi Terhadap Penerapan Self 

Assesment System di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantul”  

terdapat pengaruh 

yang signifkan antara 

pelayanan pajak 

terhadap penerepan 

Self Assement dan 

terdapat pengaruh 

negative signifikan 

antara kepatuhan 

wajib pajak pribadi 

terhadap selft 

assement.  

-Tempat 

penelitian 

yang bebeda. 

-Variable X1 

yang berbeda  

  

2.  Dinda Novian (2015) “ Analisis 

Implementasi Elektronik Nomor 

Faktur (E-Nofa) dan Peningkatan 

Pelaporan Pengusaha Kena Pajak 

Terhadap Penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

Dimana semakin 

banyaknya 

Pengusaha Kena 

Pajak yang 

menggunakan nomor 

seri faktur (e-nofa) 

dan jumlah surat 

pemberitahuan masa 

PPN pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Sumedang 

-variabel X2 

yang berbeda 

-metode 

penelitian 

yang berbeda 

-tempat 

penelitian 

yang berbeda 

-Variable Y 

3 Erwin Indriyanto (2018)  “ 

Pengaruh Kualitas Sistem 

Elektronik Nomor Faktur ( E-Nofa 

) dan Implementasi Pelayanan 

Terhadap Kepatuhan Kena Pajak 

 terdapat pengaruh 

yang signifkan antara 

kualitas e-nofa dan 

implementasi 

pelayanan terhadap 

kepatuhan kena 

pajak.  

 

-Variabel X2 

yang berbeda 

-variabel Y 

yang bebeda  

-tempat 

penelitian 

yang berbeda 
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Berdasarkan fenomena masalah dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH 

PENERAPAN ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (E-NOFA) DAN 

KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PEMUNGUTAN 

PAJAK  “  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka masalah yang dijadikan 

bahan untuk penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Masih ada pengusaha kena pajak di Sukabumi yang masih belum taat pajak. 

2. Masih ada pengusaha kena pajak yang melakukan kecurangan faktur. 

3. Rendahnya kesadaran masyrakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

sehingga berdampak pada berkurangnya pemungutan pajak.  

4. Banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, dikarnakan 

kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga membuat Wajib Pajak 

enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

         Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan dalam latar belakang dan 

batasan masalah, berikut beberapa permasalahan yang akan dibahas secara lebih 

mendalam yaitu : 
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1. Bagaimana Pengaruh Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Terhadap 

Pemungutan Pajak ?  

2. Bagaimana Kepatuhan Wajib PajakTerhadap Pemungutan Pajak ?  

3. Bagaimana Pengaruh Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan Kepatuhan 

Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Menurut Sugiyono (2017:3) , “ Setiap penelitian mempunyai tujuan dan 

kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu yang 

bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan”. Adapun penelitian ini 

bersifat pembuktian. Menurut Sugiyono (2017:3) “Pembuktian berarti data yang 

diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap 

informasi atau pengetahuan tertentu.  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Untuk mengetahui pengaruh elektronik nomor faktur (e-nofa) terhadap 

pemungutan pajak 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pemungutan 

pajak 

3. Untuk mengetahui pengaruh elektronik nomor faktur (e-nofa) dan kepatuhan 

wajib pajak terhadap pemungutan  pajak 

1.5  Kegunaan Penelitian 
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Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari 

tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memiliki kegunaan sebagai berikut:  

     1.5.1  Kegunaan  Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, 

diantaranya:  

a)   Pengembangan Ilmu Perpajakan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu 

pertimbangan untuk mengembangkan ilmu perpajakan khususnya 

tentang kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pemungutan 

pajak, sistem moderenisasi perpajakan, agar ilmu yang yang 

dikembangkan bisa dipahami dan diterapkan secara lebih efektif.  

b) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang 

berkaitan dengan Pengaruh Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak. 

c) Bagi Penulis 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai 

perpajakan khusunya mengenai sistem aplikasi e-nofa, kepatuhan 

pengusaha kena pajak, pemungutan pajak dan kepatuhan pajak. 
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1.5.2  Kegunaan Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan,diantaranya : 

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dari pengusaha kena pajak terkait dengan  pemungutan pajak.  

2. Bagi Pihak atau Lembaga Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sebagai bahan 

referensi untuk membuat suatu keputusan tentang pemahaman perpajakan 


