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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, 

penerimaan pajak ini berperan dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Penerimaan negara tersbesar ini dapat dilihat dalam RAPBN sebesar Rp 

1.484,6 triliun. Perubahan 2015 atau lebih tinggi Rp 104,6 triliun dari 

perkiraan angka penerimaan perpajakan dalam APBN sebesar Rp 1.380 

triliun. Potensi perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun sayang belum 

tergarap optimal. Dari 254,8 juta penduduk Indonesia, hingga Januari 2015, 

baru tercatat 26,8 juta wajib pajak orang pribadi. Padahal pemilik pekerjaan 

potensial mencapai 44,8 juta orang. Belum lagi penduduk usia 15 tahun yang 

bisa dikategorikan usia produktif, angkanya mencapai 206,6 juta orang. 

Menurut Mardiasmo dalam Akuntan “Kerja Keras Kejar Target” bahwa  

rendahnya tax ratio Indonesia (12-13%) antara lain dipicu oleh rendahnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak dan terbatasnya kapasitas administrasi 

perpajakan. Di sisi lain, capital outflow berupa devisa yang disimpan di luar 

negeri mencapai U$ 23,4 miliar. Bahkan di dalam negeri sendiri, underground 

economy alias perputaran roda ekonomi yang tidak terdata mencapai 22,9% 

dari PDB. 

Hal ini disebabkan karena kondisi dunia perpajakan Indonesia saat ini 

belum ideal dan kulturnya belum terbangun dengan kuat. Selain itu, hal ini 
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juga disebabkan karena Sistem Modal Penerimaan Negara (MPN) yang 

merupakan suatu sistem informasi di Departemen Keuanagan yang 

mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat 

Jenderal Bea Cukai serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum 

solid (Bisnis Indonesia dalam Wiyono, 2008). 

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang 

sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan di bidang teknologi yang dari 

tahun ke tahub juga mengalami perkembangan pesat. Kemajuan teknologi 

modern khususnya di bidang elektronika, membawa kemudahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi 

terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses 

pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu 

saja lebih praktis dan memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. 

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, DJP 

berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak (WP) dengan mempermudah 

tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa maupun 

SPT Tahunan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh 

DJP tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, 

khususnya administrasi perpajakan. Modernisasi pajak ini ditandai dengan 

penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. 

Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya 



3 
 

administrasi perpajakan modern dan teknologi informasip di berbagai aspek 

kegiatan. 

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di 

tahun 2004 dimana DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan 

mempermudah tata cara pelaporan SPT. Perubahan tersebut meliputi 

pelayanan kepada wajib pajak dari secara langsung, tapi sekarang 

menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tapi 

sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online dimana saja 

dan kapan saja. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang 

penyampaian SPT secara elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT 

pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden 

Republik Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk e-filing 

atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak 

dengan SPT secara elektronik (e-filing) yang dilakukan melalui sistem online 

yang real time. Hastuty dan Jenie (2006) menyatakan bahwa sistem e-filing 

belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai dengan diberlakukannya hukum 

telematika (cyber law). Menurut Parwito (2009) dengan e-filing wajib pajak 

dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi waktu pelaporan SPT, 

dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh wajib pajak serta 

mengurangi kesalahan dalam memasukkan data SPT. 

Menurut Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Harinudin (2009) 

pengertian kepatuhan wajib pajak (tax compliance) adalah wajib pajak 
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mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib 

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan besarnya rasio 

pajak. Penerapan e-filing sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem 

perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima 

terhadap publik sehingga dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, 

wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar 

pajak, akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Penelitian 

terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menggunakan variabel persepsi 

kebermanfaatan dan persespsi kemudahan dilakukan berdasarkan kerangka 

model Technology Acceptance Model. 

E-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara 

elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan (perusahaan, organisasi) ke 

DJP melalui ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi 

dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time, 

sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir 

laporan dan menunggu tanda terima secara manual. E-Filing juga membantu 

karena ada media pendukung dari ASP yang akan membantu dalam 24 jam 

sehari dan 7 hari dalam seminngu. Penggunaan e-filing dapat mengurangi 

beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Dewi dan 

Ratih, 2009). Wiyono (2008) menyatakan e-filing sangat berperan dalam 

meminimalisasi ketidakakuratan MPN. Dengan begitu, sistem e-filing ini 

dirasa lebih efektif dan efisien. Saat ini belum semua wajib pajak 

menggunakan e-filing karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal 
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Pajak atau mungkin wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru 

dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari wajib pajak yang masih 

menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih 

menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, padahal 

pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi 

wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. 

Pola pikir dari wajib pajak yang masih menganggap penggunaan  sistem 

komputer dalam pelaporan SPT, akan memperlambat dan juga akan 

menurunkan minat dalam melaporkan SPT dengan menggunakan sistem e-

filing, sehingga akan membuat berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam 

pelaporan SPT dengan menggunakan sistem e-filing. Dalam mengatasi pola 

pikir dari wajib pajak ini, maka penggunaan sistem e-filing ini menggunakan 

salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yaitu 

Technology Acceptance Model (TAM). TAM merupakan salah satu teori 

tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat 

berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan 

individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini juga 

menunjukkan bahwa seseorang sering bertindak berdasarkan persepsi mereka 

mengenai apa yang orang lain pikir mereka harus lakukan. TAM berteori 

bahwa niat seseorang untuk menggunakan sistem atau teknologi ditentukan 

oleh dua faktor, yaitu persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) adalah 

tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu item, maka 

akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Sedangkan persepsi 
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kemudahan penggunaan (perceived ease of use) didefinisikan sebagai tingkat 

kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan 

dapat dipelajari. Dengan adanya pelaporan SPT berbasis TAM, maka akan 

dapat mengubah pola pikir dari wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat 

merasakan kemudahan dan manfaat dalam penggunaan e-filing.  

Dewi dan Ratih (2009) mengatakan jika partisispasi wajib pajak dalam 

penggunaan e-filing masih rendah, maka akan mengakibatkan return yang 

diterima Direktorat Jenderal Pajak juga rendah. Hal ini akan merugikan 

Direktorat Jenderal Pajak ynag sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar 

untuk menciptakan sistem informasi yang lebih baik demi memberikan 

kemudahan dalam administrasi perpajakan. Return yang rendah ini 

mengindikasikan bahwa sistem informasi yang telah dibuat Direktorat 

Jenderal Pajak tidsk efektif. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Amoroso dan Gardner (2004) terhadap penerimaan teknologi 

internet dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang 

mengambil beberapa variabel – variabel untuk penerapan di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini 

mengambil judul “Pengaruh TAM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dengan Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening pada KPP 

Pratama Sukoharjo”. 

Penelitian ini bersumber dari penelitian Indra Pahala, Tresno dan Selvy 

Ayu Rizky (2012). Hanya saja terdapat perbedaan yang terletak pada lokasi 
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penelitian. Penelitian Indra Pahala, Tresno dan Selvy Ayu Rizky melakukan 

penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung, Jakarta Timur. 

Sedangkan penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukoharjo, Jawa Tengah. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat ditarik masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan e-filing  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

2. Apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak? 

3. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

4. Apakah persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui 

penggunaan e-filing? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan e-filing terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak 

2. Mengetahui pengaruh persepsi kebermanfaatan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak 
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3. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak 

4. Mengetahui pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi 

kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan e-

filing 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan kontribusi pada pengelola perpajakan guna mendukung 

pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai 

penggunaan fasilitas e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang perpajakan, 

khususnya pada penerapan penggunaan sistem e-filing  

c. Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian 

selanjutnya secara lebih komprehensif. 

2. Manfaat Praktis   

a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan 

perpajakan terutama mengenai pengaruh penggunaan fasilitas e-

filing dan berbagai masalah perpajakan yang terkait. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi  sebagai 

bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan – kebijakan 
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perpajakan terkait dengan usaha peningkatan pelayanan terhadap 

wajib pajak pada penggunaan sistem e-filing. 

c. Bagi Pihak Lain, Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

informasi dan gambaran tentang pengaruh penggunaan fasilitas e-

filing dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi yang 

memnutuhkan, selain penelitian ini diharapkan dapat 

mengakibatkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor SPT.  

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab dibagi 

menjadi subbab-subbab yang akan dirinci sebagai berikut : 

 Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara 

menyeluruh. 

 Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori yang diperlukan 

untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 

perumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran serta perumusan hipotesis. 

 Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode atau 

langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek 

penelitian, populasi dan sampel,teknik pengambilan sampel, data dan sumber 

data, variabel penelitian dan pengukurannya, teknik pengumpulan data serta 

teknik analisis data yang digunakan. 
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 Bab IV Analisis data dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian deskripsi data hasil penelitian, uji kualitas 

data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, 

saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya 

dan keterbatasan penelitian. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


