
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembagunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut 

pemerintah perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah 

satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya dalam negeri 

berupa pajak. 

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Alokasi pajak tidak hanya diberikan 

kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang 

tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu 

negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. 

Adapun Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik 

Indonesia. 

Belakangan ini masih banyak dijumpai wajib pajak yang berupaya agar 

terhindar dari beban pajak yang sudah menjadi kewajibannya, seperti halnya dalam 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat kepatuhan wajib pajak masih 

tergolong rendah belum sesuai dengan yang ditargetkan. Berikut merupakan 

fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi: 
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Sumber: Rekapitulasi data dari KPP Pratama Sukabumi, 2018 

Gambar 1.1 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 

Sukabumi Pada Tahun 2014-2018 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa wajib pajak terdaftar SPT dari 

tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan) begitupun dengan 

realisasi pelaporan SPT. Meskipun wajib pajak yang terdaftar SPT mengalami 

kenaikan, tetapi realisasi wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya masih rendah 

belum sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya masih tergolong rendah karena 

masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya, artinya wajib pajak 

tersebut tergolong sebgai wajib pajak yang tidak patuh. 

2014 2015 2016 2017 2018

WP Terdaftar SPT 120225 123263 154295 136155 166997

Realisasi SPT 48249 57336 96689 59395 50136
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Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya 

mendorong Direktorat Jenderal  Pajak untuk terus melakukan reformasi perpajakan 

berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi 

perpajakan yang modern sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada 

wajib pajak. 

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi ditandai dengan 

dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 

tanggal 14 mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elekronik (e-SPT). 

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak yaitu 

dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang terutama dengan menggunakan 

elektronik SPT (e-SPT). Elektonik SPT merupakan SPT Wajib Pajak dalam bentuk 

elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-SPT beserta lampiran-lampirannya 

dilaporkan dengan menggunakan media elektonik (CD, disket, flashdisk dan lain-

lain) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. 

Saat ini teknologi informasi sudah begitu canggih dan memegang peran 

penting di berbagai bidang terutama di bidang perpajakan. Peran teknologi dalam 

perpajakan sangat penting, dimana kemajuan suatu sistem perpajakan tentu dibantu 

oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang fasilitas yang diterapkan 

perpajakan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam adopsi 

teknologi yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak. E-SPT (eletronik surat 

pemberitahuan) merupakan aplikasi yang digunakan Wajib Pajak dalam membuat 
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SPT dengan lebih mudah dan tidak mengunakan banyak kertas. Selain memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak, aplikasi ini juga membantu tugas pegawai pajak. 

Aplikasi e-SPT membantu Wajib Pajak untuk membuat SPT dengan lebih mudah. 

Proses perhitungan tarif dan penjumlahan di dalamnya dilakukan secara otomatis 

dan akurat. Selain itu, seluruh data yang sudah di input melalui aplikasi akan 

tersimpan dan terorganisir dengan baik di database milik Wajib Pajak. 

Pada kenyataannya saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan e-SPT 

karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam 

pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan 

masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-SPT dan 

kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT masih minim. Selain itu, 

sosialisasi tentang e-SPT kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan 

berkelanjutan. Padahal dengan adanya aplikasi pelaporan SPT secara elektronik (e-

SPT), dapat mengurangi penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor 

Pelayanan Pajak, selain itu penggunaan e-SPT dapat membantu wajib pajak dalam 

menyampaikan SPT lebih cepat, data yang disampaikan selalu lengkap, 

penyampaian e-SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet 

sehingga wajib pajak tidak perlu antre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dapat 

menghemat biaya. 

Keberhasilan suatu sistem teknologi tergantung dari bagaimana Wajib Pajak 

menerima sistem tersebut. Penggunaan e-SPT tentu akan semakin banyak 

dilakukan ketika sistem teknologi informasi menyediakan pelayanan yang 

memuaskan bagi wajib pajak yang menggunakan sistem tersebut. Permasalahan 
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tentang bagaimana wajib pajak dapat menerima dan memanfaatkan sistem tersebut 

tergantung pada persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan, 

karena semakin tinggi kebermanfaatan dan kemudahan dalam menggunakan e-SPT 

maka Wajib Pajak akan semakin sering menggunakan e-SPT. 

Perihal terkait pelaporan e-SPT oleh wajib pajak orang pribadi dinilai masih 

sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib 

pajak yang belum memahami sepenuhnya mengenai pengoperasian e-SPT yang 

dinilai rumit dan kemampuan wajib pajak menggunakan e-SPT masih minim, 

sehingga memicu keterlambatan dalam proses pelaporan. Berikut merupakan 

fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi: 

Sumber: Rekapitulasi data dari KPP Pratama Sukabumi, 2018 

Gambar 1.2 

Jumlah Penggunaan SPT Secara Manual dan Elektronik Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP Pratama Sukabumi Pada Tahun 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018

Manual 48249 57336 96689 46111 31824

Elektronik 0 0 0 13284 17857
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Berdasarkan data dari tahun 2014 hingga 2018, dapat diketahui bahwa 

jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan menggunakan SPT manual lebih 

banyak dari pada Wajib Pajak Yang melaporkan menggunakan SPT elektronik. 

Pelaporan SPT secara manual mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sedangkan 

pelaporan SPT secara elektronik mengalami kenaikan dengan jumlah 13.284 pada 

tahun 2017 dan 17.857 pada tahun 2018. Walaupun terjadi kenaikan pada jumlah 

wajib pajak orang pribadi yang menggunakan e-SPT tetapi pencapaian 

penggunaanya masih relatif rendah dibanding jumlah wajib pajak orang pribadi 

yang terdfartar. Seperti pada tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar sebanyak 322.889 wajib pajak, sedangkan yang menggunakan e-spt hanya 

17.857 wajib pajak. 

Penurunan Wajib Pajak juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar Utara dimana jumlah Wajib Pajak yag melaporkan SPT dengan 

menggunakan SPT manual lebih banyak dari pada menggunakan e-SPT.  Hal ini 

disebabkan karena adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk entry 

data dokumen perpajakannya disebabkan karena Wajib Pajak belum memahami 

sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara 

elektronik dan mengenai penerapan e-SPT (Maulana, 2015). 

Beberapa penelitian mengenai persepsi kebermanfaatan dan persepsi 

kemudahan e-SPT telah dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana persepsi 

kebermanfaatan dan perpsepsi kemudahan e-SPT terhadap pelaporan e-SPT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Marisa Rais dan Sherly Pinatik (2015), dalam 

penelitiannya tentang “Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT terhadap 
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Pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung”. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh manfaat dan 

kemudahan e-SPT terhadap pelaporan e-SPT telah memerhatikan hal-hal yang 

menjadi manfaat dan apa saja yang menjadi kemudahan dalam menggunakan e-

SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga minat untuk menggunakan e-SPT 

meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sajaah (2016), dalam penelitiannya 

tentang “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan e-SPT 

terhadap Efektivitas Pelaporan e-SPT (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di 

KPP Pratama Bandung Tegallega)”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan belum efektifnya pelaporan SPT elektronik (e-SPT) dan belum 

mudahnya pelaporan SPT elektronik (e-SPT) yang ditandai dengan banyak 

masyarakat yang mengeluh karena mengaku masih kesulitan dalam mengakses dan 

menggunakan e-SPT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Citra Noviandini (2012), dalam 

penelitiannya tentang “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan 

Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing bagi Wajib 

Pajak di Yogyakarta”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa 

terdapat pengaruh positif persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan 

penggunaan, dan kepuasan wajib pajak secara bersama-sama terhadap penggunaan 

e-filing. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (Ajusted R2) sebesar 

0,342 atau 34,2% yang berarti bahwa Penggunaan e-Filing yang dapat dijelaskan 

oleh variabel Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan 
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Kepuasan Pengguna adalah sebesar 34,2% sedangkan sisanya sebesar 65,8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah pada lokasi penelitian, variabel penelitian, metode penelitian dan 

pengujian statistik yang digunakan. Selain perbedaan ada pula persamaan pada 

penelitian terdahulu maupun pada penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama 

meneliti tentang Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT). 

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

penulis uraikan, maka penulis perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang e-SPT 

dengan mengambil judul “PENGARUH PERSEPSI KEBERMANFAATAN 

DAN PERSEPSI KEMUDAHAN E-SPT TERHADAP PELAPORAN E-SPT 

OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”. 

 

1.2 Identifkasi Masalah 

Pada kenyataannya saat ini belum semua Wajib Pajak dalam 

menyampaikan, mengisi, dan melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-SPT. 

Wajib Pajak menganggap bahwa pengunaan komputer dalam pelaporan SPT masih 

membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak 

yang belum paham tentang pengoperasian dan dalam menggunakanya masih 

minim. 
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Berdasarkan masalah diatas dan latar belakang penelitian yang telah 

diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berkut: 

1. Wajib Pajak masih belum paham tentang pengoperasian sistem perpajakan 

berbasis online. 

2. Wajib pajak merasa penggunaan e-SPT masih belum meringankan 

pekerjaan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. 

3. Wajib Pajak masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan 

menggunakan e-SPT. 

4. Wajib Pajak masih mengalami hambatan dalam penggunaan e-SPT. 

5. Kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan sistem aplikasi perpajakan 

masih minim. 

6. Kurangnya sosialisasi tentang pengoperasian/ pengunaan sistem perpajakan 

berbasis komputer (online) kepada Wajib Pajak. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2016:35), “Rumusan masalah merupakan suatu 

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Adapun 

rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumusan masalah 

asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:36), “Rumusan masalah asosiatif adalah suatu 

rumusan masalah  penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih”. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah persepsi 

kebermanfaatan dan persepsi kemudahan e-SPT memiliki pengaruh dalam 

pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pendukung 
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dalam peningkatan pelayanan agar terciptanya administrasi perpajakan yang 

modern. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh persepsi kebermanfaatan e-SPT terhadap 

pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi? 

2. Seberapa besar pengaruh persepsi kemudahan e-SPT terhadap pelaporan e-

SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi? 

3. Seberapa besar pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan 

e-SPT terhadap pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:3), “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 (2016:3), “Pembuktian berarti data yang diperoleh 

itu digunakan untuk membuktikan adanya keraggu-raguan terhadap informasu atau 

pengetahuan tertentu”. 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah penulis tetapkan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi kebermanfaatan e-SPT 

terhadap pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi kemudahan e-SPT 

terhadap pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi kebermanfaat dan 

persepsi kemudahan e-SPT terhadap pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

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 

persepsi kebermanfaatan e-SPT, persepsi kemudahan e-SPT, dan pelaporan 

e-SPT, agar ilmu yang dikembangkan dapat mudah dipahami dan diterapkan 

secara lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan masyarakat dalam 

menjalankan kewajiban melaporkan pajak guna meningkatkan kepatuhan 

pajak. 
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b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaporan e-

SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan dapat mengembangkannya ke 

dalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan khusunya tentang 

persepsi kebermanfaatan e-SPT, persepsi kemudahan e-SPT, dan pelaporan 

e-SPT, serta untuk memenuhi syarat dan menempuh ujian sidang sarjana 

akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis 

Secara praktis kegunaan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, 

diantaranya: 

a. Bagi Pihak atau Lembaga lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan  

agar pelaksanaan mengenai modernisasi perpajakan di KPP bisa semakin 

baik dan maksimal dalam pelaksanaanya. 

b. Bagi Wajib Pajak 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sarana dan 

informasi mengenai pelaporan pajak menggunakan  e-SPT. 

 


