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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk 

pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan 

sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan 

penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. 

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak 

tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak (Ita 

Salsalina Lingga, 2012). 

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 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.  

Proses pemungutan pajak ini dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian 

Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah Wajib Pajak maka disyaratkan adanya peningkatan 
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kualitas pelayanan. Pada zaman modern Direktorat Jenderal Pajak telah 

melakukan perkembangan pelayanan perpajakan dengan melakukan 

modernisasi perpajakan. DJP melakukan modernisasi sistem administrasi 

perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara (Ita Salsalina Lingga, 

2012). 

Sistem perpajakan dikenal tiga sistem 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, dalam Anisya Diah Purwati, 2012). 

Berdasarkan UU. No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia menganut sistem pemungutan pajak 

self assesment system, yaitu wajib pajak sendiri yang menghitung, 

menyetorkan dan melaporkan pajaknya ke negara. Pada sistem ini wajib pajak 

yang aktif, sedangkan aparat perpajakan sifatnya hanya mengawasi dan 

membina wajib pajak. Melihat kondisi yang demikian maka Direktorat 

Jenderal Pajak berusaha untuk menyederhanakan sistem dan prosedur 

perpajakan agar Wajib Pajak bisa lebih mudah melakukan aktivitas 

perpajakan yaitu mendaftar, menghitung, meyetorkan, dan melaporkan 
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pajaknya. Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan 

pada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetorkan dan 

melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran 

Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat 

Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin 

canggih, dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang 

sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu 

perubahan bentuk layanan kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) adalah adanya pelayanan berupa sebuah sistem 

pembayaran pajak dengan sistem online; sistem monitoring pelaporan dan 

pembayaran pajak (e-payment), pendaftaran NPWP (e-registration), 

pelaporan SPT dan pengiriman atau penyampaian SPT (e-SPT) yang dapat 

dilakukan di kantor pos dan giro, serta bank yang telah ditunjuk. 

Kepatuhan Wajib Pajak  (tax compliance) dapat diidentifikasi dari 

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

perhitungan, dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam 

pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena 

ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan 
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pajak, seperti tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran 

dana pajak ke kas Negara. 

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian 

SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas 

perekaman data SPT yang sejumlahnya terbatas sehingga proses perekaman 

menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu 

pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan 

akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan 

salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (e-SPT).  Elektronik 

SPT atau e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam 

menyampaikan SPT. Kelebihan penggunaan aplikasi e-SPT yaitu 

penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran 

dalam bentuk media CD/disket, data perpajakan terorganisasi dengan baik, 

sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan 

baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena 

menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, 

data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir 

dengan menggunakan sistem komputer dan menghindari pemborosan kertas.  

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 



5 
 

sistem online dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Penerapan e-SPT Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah dengan adanya penerapan e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam melaporkan SPT? 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-SPT pada KPP Pratama Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya 

penerapan e-SPT. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan e-SPT pada KPP Pratama 

Surakarta. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1.  Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT 

sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan 

modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.  

2.  Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal 

Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi 

perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari 

penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam 

penerapannya.  

3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam 

mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi 

perpajakan modern di Indonesia.  

4.  Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.  
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

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 Dasar 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 Surakarta secara umum yang 

merupakan objek penelitian serta pembahasan tentang penerapan e-

SPT di KPP Pratama Surakarta berdasarkan teori yang relevan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian tentang 

penelitian yang telah dilakukan, serta saran berdasarkan hasil 

penelitian tersebut.  


