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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007, pajak adalah kontribusi wajib 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 merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 

penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai 

sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika 

sumber daya alam, khususnya minyak bumi ketika tidak bisa lagi diandalkan. 

Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, 

suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan 

pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih 

dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. (Widayati dan Nurlis, 

2010) 

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 

perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan (Tax Reform) 

secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia 

menganut sistem self assesment system dalam pemungutan pajak, yang diatur 

dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berbeda dengan 

sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu official assessment system, self 

assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang 

menjadi kewajibannya. (Ines Dwianai, 2010) 

Sistem perpajakan dikenal tiga system yaitu, Official assesment 

System merupakan wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus inisiatif 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. Witholding 

System, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Self Assesment System, yaitu sistem yang 

memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Mujiyati dan M. 

Abdul Aris) 

Dengan diterapkannya self assessment system  diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun, dalam 

kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran 

akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara 

maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Hal ini 

menyebabkan semua potensi pajak yang ada belum dapat tergali dengan 

maksimal. Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system 

memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa 

adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari 
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instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang 

sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem 

perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap 

berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk 

diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang 

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan “.  (Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty, 2009) 

Selain melakukan revisi terhadap Undang - undang perpajakan guna 

meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal 

Pajak  (DJP) juga melakukan modernisasi dalam pelaporan dan pendaftaran 

pajak di Indonesia, dengan meluncurkan program perubahan (change 

program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa 

disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah 

pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi 

perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem 

informasi teknologi yang handal dan terkini. Misalnya dengan penerapan e-

system dengan dibukanya fasilitas e-filing (pengiriman SPT secara online 
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melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-payment 

(fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran 

NPWP secara online melalui internet). 

E-System merupakan sistem elektorik yang memberikan informasi 

mengenai beban pajak atau kewajiban pembayaran pajak setiap orang atau 

badan yang terdaftar di kantor pajak.). e-Filing adalah suatu cara 

penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang 

dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP). E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak 

dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan 

aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menerapkan 

sistem online dan modernisasi dalam sistem perpajakan di harapkan dapat 

meningkatakan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan 

pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus memikirkan masalah, seperti 

pembayaran tunai tanpa jaminan, tidak efisien, dan antrian panjang. (R.Dwi 

Suhartono, 2011) 

Dijelaskan (Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

6/PJ/2009) Yang berisi Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan 

dalam Bentuk Elektronik di jelaskan dalam Pasal 2 no 1 bahwa “Wajib  Pajak  

wajib  menyampaikan  SPT  dalam  bentuk  elektronik  (e-SPT)” Dengan 

diterapkannya sistem online dalam perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak  untuk melakukan pelaporan dan 

pembayaran pajak. 
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Kantor pelayanan pajak Pratama Karanganyar adalah salah satu unit 

pelayanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia yang 

menerapkan E-system, Satu unit E-system meliputi, e-filling, e-Registration, 

e-SPT dan merupakan rangkaian informasi wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibanya untuk memberikan laporan informasi mengenai objek pajak. 

Diharapkan dengan penerapan e-SPT akan dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam pelaporan pajak. 

Sehubungan dengan adanya masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang mengambil judul “Evaluasi Penerapan e-

SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak ” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar yang tercantum latar belakang masalah, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Karanganyar? 

2. Apakah dengan diterapkannya e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dalam lingkup e-SPT serta adanya 

keterbatasan data yang diperoleh, maka penulis memberikan batasan masalah 

yaitu membahas tentang e-SPT PPN dan e-SPT PPh 
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D. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Hal ini di maksudkan agar 

memberi manfaat, Berdasarkan hal tersebut, tujuannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan  e-SPT   pada KPP pratama 

Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui jumlah rasio kepatuhan Wajib Pajak dan Pengusaha 

Kena Pajak setelah diterapkannya e-SPT dalam melaporkan SPT. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.  Kegunaan Praktis 

a. Bagi KPP Pratama Karanganyar dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dan evaluasi tentang e-SPT  dalam pelaporan SPT.  

b. Bagi karyawan KPP Pratama Karanganyar dapat menjadikan sebagai 

referensi dan bahan bacaan perluasan wawasan pengetahuan perpajakan 

2.  Kegunaan Akademis 

a. Diharapkan memberi manfaat dan membantu bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi Perpajakan khususnya yang berkaitan dengan 

pelaporan pajak dengan e-SPT. 

b. Bagi peneliti, sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori 

yang diperoleh di perkuliahan, dan juga untuk mengetahui apakah 

fasilitas yang dikeluarkan DJP untuk wajib pajak yaitu e-SPT diterima 
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dengan baik oleh Wajib Pajak terutama dalam pelaporan SPT. 

c.  Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi, dapat menjadi bahan telaahan 

tentang keterkaitan antara e-SPT dalam  meningkatkan kepauhan 

pelaporan SPT oleh wajib pajak KPP Pratama Karanganyar. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini dan agar mudah dalam 

memahaminya, maka disusun sistematika penulisan  sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI,  bab ini diuraikan teori-teori dasar 

yang berhubungan dengan judul penelitian dan topik permasalahan, meliputi 

Pemahaman tentang Perpajakan, Wajib Pajak, SPT, Pemahaman tentang e-

SPT, Kepatuhan Wajib Pajak. 

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang 

ruang lingkup penelitian, sumber data, jenis data, jenis penelitian, metode 

pengumpulan data, tehnik analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN,  bab ini memuat 

sejarah KPP Pratama Karanganyar secara umum yang merupakan objek 

penelitian serta pembahasan tentang penerapan e-SPT di KPP Pratama 

Karanganyar berdasarkan teori yang relevan.  
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BAB V: PENUTUP,  bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab - 

bab sebelumnya dan disertai dengan saran – saran yang diharapkan bisa 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bermanfaat bagi perusahaan, 

penulis maupun pembaca. 

 


