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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum dalam Undang 

undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, pajak merupakan kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung 

digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat. Pajak 

telah menjadi sumber penerimaan negara, terutama pada negara-negara maju 

maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem 

pemerintahannya (Mutiara Sindi Pricilia, 2016: 1).  

  Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di 

tahun 2004 dimana DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan 

mempermudah tata cara pelaporan SPT. 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-Filling atau 

Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT 

secara elektronik (e-Filling) yang dilakukan melalui sistem online yang real time 

(R.A. Wowor. J. Morasa. I. Elim, 2014 : 2).  
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  E-filling adalah sarana pelaporan pajak secara online dan realtime 

menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau 

Application Service Provider. Dengan demikian menggunakan e-Flling maka 

lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT 

tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyampaikan hardcopy SPT 

termasuk induk SPT dan SSP nya serta teknis pengisian e-SPT. E-filling juga 

membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang 

akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, 

sistem e-Filling ini dirasa lebih efektif dan efisien. 

  Tujuan utama e-Filing adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media 

internet kepada wajib pajak. Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu 

yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan 

melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan cara e-

Filing ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan aman. 

Setiap SPT yang dikirimkan akan dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. 

Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mengetahui isi dari SPT 

tersebut. 

  Selain mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, 

penerapan e-Filing juga dapat mengatasi beberapa masalah yang di hadapi oleh 

DJP. Masalah tersebut antara lain, beban administrasi yang besar bagi DJP dalam 

melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. 

Mukti Agus Budi Santoso selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Penyuluhan 
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Dirjen Pajak di Kantor Pajak Jakarta dalam situs DJP mengungkapkan bahwa e-

Filing ini dimuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara Wajib Pajak 

dengan petugas, mengurangi volume antrian, mengurangi berkas fisik dokumen 

perpajakan, jadi sekarang sudah jauh lebih mudah (Sesa, Upa, dan Tjahjono; 

2015). 

  Kemudahan- kemudahan yang diperoleh dari penggunaan e-Filing tentu 

saja tidak dapat dinikmati apabila tidak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara 

luas. Ada beberapa teori yang berusaha menjelaskan mengenai minat individu 

untuk menggunakan suatu teknologi. Theory of Planned Behavior (TPB) 

menggunakan tiga faktor utama yaitu keyakinan perilaku (behavioral), keyakinan 

normatif (normative beliefs), dan keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan 

(control beliefs) untuk mempelajari perilaku manusia (Ajzen, 1991). Minat 

individu akan menggunakan suatu sistem (e-Filing) ditimbulkan oleh faktor-faktor 

tersebut. Hal yang serupa dinyatakan oleh Jen et al. (2006) bahwa TPB menilai 

bahwa intensitas perilaku seseorang secara bersama-sama dipengaruhi oleh 

attitude seseorang yang mencerminkan perasaan positif pada dilakukannya suatu 

perilaku, subjective norms yang mencerminkan persepsi bahwa orang lain 

menginginkan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu dan control beliefs 

yang mencerminkan batasan eksternal maupun internal dalam melakukan sesuatu. 

Teori ini dilatarbelakangi oleh teori- teori sebelumnya yang menemukan bahwa 

minat memiliki nilai prediksi yang baik untuk menjelaskan berbagai macam 

perilaku. Minat walaupun memiliki nilai prediksi yang baik untuk menjelaskan 
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perilaku tetapi tidak memberikan informasi yang cukup untuk menjelaskan alasan 

dari perilaku (Ajzen, 2005:117). 

  Task Technologi Fit (TTF) yang menjelaskan bagaimana individu akan 

cenderung memilih teknologi yang membantu individu mengerjakan tugas yang 

didukung adanya fungsi dari teknologi (e-Filing) tersebut pertama kali 

diperkenalkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). Menurut Goodhue dan 

Thomson (1995) keberhasilan sistem informasi suatu institusiditentukan oleh 

pelaksanaan sistem tersebut, kemudahan yang ditawarkan bagi pemakai, dan 

manfaat teknologi yang dirasakan pengguna dalam pengerjaan tugas.  

  Layanan e-Filing Direktorat Jendral pajak dapat diakses melalui 

www.efiling.pajak.go.id dan telah terintegrasi dalam layanan DJP online 

(www.djponline.pajak.go.id). Wajib Pajak juga tidak perlu khawatir tidak dapat 

menggunakan aplikasi e-filing tersebut, karena tata cara pengisiannya pun telah 

disediakan untuk membimbing Wajib Pajak dalam pengisian. Saat ini, 

penyampain SPT menggunakan e-Filing masih belum diwajibkan oleh DJP atau 

masih bersifat optional, sehingga wajib pajak masih bisa memilih untuk 

penyampaian SPT secara manual atau melalui e-Filing. Hal ini menunjukkan 

perlunya penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat menarik minat wajib pajak 

untuk menggunakan e-Filing daripada melalui manual. 

  Penelitian tentang pengungkapan pengaruh perilaku Wajib Pajak dalam 

menggunakan e-Filing sudah banyak dilakukan. Putra, Firdaus, dan Misra (2013) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi kegunaan e-Filing memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-
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Filing. Hal ini sesuai dengan teori Davis F.D(1989) dalam Putra, Firdaus, dan 

Misra (2013) bahwa dengan menggunakan sistem dapat meningkatkan tingkat 

kepercayaan pengguna sehingga pengguna akan dapat meningkatkan kinerja 

mereka. Sedangkan menurut Salim (2013) menyatakan bahwa persepsi kegunaan 

tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing.  

  Dalam penelitian Dharma, Noviari (2016) menyatakan bahwa persepsi 

kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap intensitas penggunaan e-Filing. 

Hasil ini menyatakan bahwa semakin Wajib Pajak merasa e-Filing  memiliki 

manfaat bagi pelaporan SPT-nya, maka intensitas penggunaan e-Filing oleh Wajib 

Pajak akan meningkat.  

  Lalu Dharma, Noviari (2016) menyatakan bahwa persepi kemudahan 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan e-Filing. 

Hal ini berarti semakin Wajib Pajak mempersepsikan  e-Filing  mudah digunakan 

maka intensitas penggunaan Wajib Pajak akan meningkat pada e-Filing. 

Sedangkan menurut Ay Maryani (2016) persepsi kemudahan tidak berpengaruh 

terhadap penggunaan e-Filing.  

  Selain itu Dharma, Noviari (2016) menyatakan terdapat pengaruh positif  

dari kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak pada intensitas perilaku 

penggunaan e-Filing. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan sumber daya 

baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusia merupakan 

faktor yang menjadi pertimbangan pengguna dalam penggunaan e-Filing. 

Sedangkan menurut Salim (2013) kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak tidak 

berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing.  
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  Penelitian mengenai pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap penggunaan 

e-Filing telah dilakukan oleh Dharma, Noviari (2016). Penelitian tersebut 

membahas tentang faktor- faktor yang berpengaruh pada intensitas perilaku dalam 

pengunaan e-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan membuat kuesioner 

kepada Karyawan KPP Pratama Denpasar Timur sebagai Wajib Pajak Orang 

Pribadi.  

  Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Dharma, Noviari (2016) dengan 

menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM), Task technology Fit 

(TTF), dan Theory of Planned Behavior (TPB) dengan menambahkan variabel 

pengalaman. Peneliti menambahkan variabel tersebut karena terdapat research 

gap pada penelitian sebelumnya, sehingga harus dilakukan penelitian kembali. 

  Berdasakan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSITAS PERILAKU 

WAJIB PAJAK DALAM MENGGUNAKAN E-FILING (Studi Empiris Pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta dan Karanganyar). Penelitian ini 

penting untuk dilakukan karena minat pengguna e-Filing di Indonesia masih 

sedikit, sedangkan  e-Filing sendiri memberikan fasilitas yang lebih memudahkan, 

praktis, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh Wajib Pajak. 

Seharusnya dapat menimbulkan respon yang bagus dan banyak Wajib Pajak yang 

menggunakannya, tetapi justru hanya beberapa saja yang menggunakan fasilitas 

yang diberikan DJP tersebut. 
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B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti ini akan menganalisis tentang Persepsi Kegunaan, Perspesi kemudahan, 

Kemananan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Wajib Pajak, dan Pengalaman 

terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. Sehingga 

dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Intensitas Perilaku Wajib 

Pajak dalam menggunakan e-Filing? 

2. Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Intensitas Perilaku Wajib 

Pajak dalam menggunakan e-Filing? 

3. Apakah Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh terhadap Intensitas Perilaku 

Wajib Pajak dalam menggunakan  e-Filing? 

4. Apakah Kesiapan Teknologi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Intensitas 

Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing? 

5. Apakah Pengalaman berpengaruh terhadap Intensitas Perilaku Wajib dalam 

menggunakan e-Filing?  

 

C. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Intensitas Perilaku 

Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing.  
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2. Untuk menguji pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Intensitas Perilaku 

Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. 

3. Untuk menguji pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Intensitas 

Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing.  

4. Untuk menguji pengaruh Kesiapan Teknologi Wajib Pajak terhadap Intensitas 

Perilaku Wajib Pajak dalam menggunakn e-Filing.  

5. Untuk menguji pengaruh Pengalaman terhadap Intensitas Perilaku Wajib 

Pajak dalam menggunakan e-Filing.  

 

D. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dibidang perpajakan terutama masalah faktor- faktor yang 

mempengaruhi intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing . 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pelayanan bagian sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi yang 

bersangkutan.Sehingga Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya akan merasa 

nyaman dalam menggunakan layanan yang sudah disediakan oleh DJP. 
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b. Bagi Wajib Pajak 

  Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi bagi 

Wajib Pajak dalam penyampaian SPT menggunakan e-Filing. Sehingga 

Wajib Pajak akan lebih paham mengenai penggunaan e-Filing. 

c. Bagi Peneliti 

  Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti di bidang 

Perpajakan, terutama dalam mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi 

intensitas perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca. Selain itu dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi intensitas perilaku 

Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah,   

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka 

variabel, dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan pengukurannya serta metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisi mengenai analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini menjelaskan mengenai simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

dan saran penelitian.  

 

 


