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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 

S.H. mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan 

menjadi pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.  

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara 

nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai 

lebih dari 70% dari total penerimaan APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk 

ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut 

berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai 

pembayar/pemotong/pemungut pajak. Self assessment system yang mengharuskan 

wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

sendiri, menuntuk pihak-pihak tersebut untuk mampu memahami dan menerapkan 

setiap peraturan perpajakan.  

 

 

 

 



2 
 

 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan 2016-2021 

 

 

Penerimaan perpajakan tahun 2021 tumbuh 2,9% dengan fokus pada 

kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. 

Periode 2016-2019 penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4% per 

tahun sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat. Tahun 2020, perpajakan 

diperkirakan terkontraksi 9,2% sebagai dampak pandemic COVID-19. Tahun 

2021 ditargetkan tumbuh sebesar 2,9% seiring dengan peningkatan aktivitas 

ekonomi. (LAKIN DJP 2020). 

Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan 

perpajakan dilakukan secara manual seperti pengisian, pelaporan, dan pembayaran 

yang dilakukan langsung ada kantor pajak. Menurut Pujiani (2012), sistem 

pelayanan administrasi pajak yang semula manual dinilai masih memiliki banyak 

kelemahan khususnya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, misalnya wajib pajak yang memiliki transaksi cukup besar dalam 

pelaporan SPT diharuskan melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah 

cukup banyak kepada Kantor Pelayanan Pajak, sementara itu proses perekaman 
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data membutuhkan waktu yang lama sehinga pelaporan SPT menjadi tertunda dan 

bahkan terlambat, sehingga dapat menimbulkan sanksi denda akibat 

keterlambatan pelaporan tersebut dan kelemahan lain pada sistem manual yaitu 

pada kesalahan manusia (human error) dalam proses ulang perekaman data oleh 

fiskus. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat 

dan akurat di seluruh Kantor Pelayanan Pajak. 

Modernisasi ini merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang 

akuntabel dan transparan dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis 

elektronik atau biasa disebut e-system perpajakan. Modernisasi perpajakan yang 

berbasis e-system atau sistem elektronik dimana dalam sistem elektronik, seluruh 

rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah 

terintegrasi dengan kantor pajak mulai dari pendaftaran hingga pembayaran pajak. 

Beberapa bentuk sistem elektronik (e-system) yang ada saat ini seperti e-

Registration, e-SPT, e-Filling, e-NPWP, e-NJOP dan e-Billing. Menurut 

Pandiangan (2007:64), dengan adanya peluncuran program modernisasi pajak 

yang diterapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan melakukan peraturan 

sistem elektronik perpajakan, bertujuan untuk terciptanya pelaksanaan good 

govermance, yaitu dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang 

transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem elektronik yang handal 

dan terkini. Penerapan sistem elektronik perpajakan serta pelayanan perpajakan 

oleh petugas pajak dikatakan efektif apabila tujuan dari penerapan sistem online 

pajak tersebut tercapai. 

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat 

Pemberitahuan Wahib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem 

online yang real time kepada Direktorat Jendral Pajak melalui internet pada 

website Direktorat Jendral Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah 

ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filling, 

diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak 

dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan 

saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang 
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digunakan Wajib Pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-

fillling dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan 

computer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikan kepada 

Petugas Pajak. Secara sederhana e-filling merupakan implementasi penerapan e-

Government dan Tax administration khususnya dalam pelaporan SPT, e-filling 

telah digunakan di beberapa negara untuk menunjang sistem perpajakan yang ada 

(Wowor et all, 2014). 

Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tindakan 

manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain 

menciptakan pelayanan publik yang professional, mengelola uang pajak secara 

adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib 

pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum (law enforcement) kepada 

wajib pajak yang tidak patuh. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari 

pemahaman terhadap semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi 

formulir dengan lengkat dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan 

benar, membayar dan melaporkan pajak yang teutang tepat pada waktunya 

(Andiasa, 2013). 

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan sistem elektronik (e-system) dan 

pelayanana perpajakan telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana penerapan sistem elektronik tersebut dan hasil pelaksanaan adanya 

penerapan sistem elektronik (e-system) serta pelayanan perpajakan yang 

mengiringinya terhadap penerimaan pajak, yakni menurut Fatimah Jawas, Putu 

Gede Diatmika dan Nyoman Putra Yasa menyimpulkan bahwa penerapan sistem 

elektronik (e-system) pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Bali 

masih belum efektif jika ditinjau dari segi kemudahan penggunaan. Penyebab 

utamanya adalah kurangnya penguasaan teknologi wajib pajak. Penerapan sistem 

elektronik (e-system) pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Singaraja 

Bali tetap berpengaruh dalam pengoptimalan penerimaan pajak KPP Pratama 
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Singaraja namun tidak terlalu signifikan. Peranan sistem elektronik (e-system) 

pajak memiliki peran sebagai media untuk mempermudah penyedia layanan pajak 

untuk lebih cepat menentukan strategi-strategi guna memaksimalkan penerimaan 

pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Heru Akhmadi 

tentang Determinasi Keberhasilan E-Filling Pajak di Indonesia Studi kasus pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua menunjukan bahwa 

determinasi keberhasilan implementasi e-filling ditentukan oleh variabel 

kehandalan (vunerability) sistem informasi e-filling, tingkat respon 

(responsiveness) atas gangguan layanan e-filling dan layanan informasi pajak 

(costomer support) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama 

Tamansari Dua. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novien Rialdy dan Rury 

Alfika Septiara tentang Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filling atas 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Medan Belawan 

menunjukkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang menggunakan e-filling masih sangat sedikit sehingga 

menunjukkan efektivitas penggunaan e-filling  atas penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan. Efektivitas 

penggunaan e-filling atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, 

dimana jumlah SPT yang dilaporkan secara online terus meningkat setiap tahunya, 

akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat. Hasih berbeda didapat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Putriyani pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jambi yang menyatakan penerimaan pajak terus mengalami peningkatan pada 

tahun 2015-2017 dengan wajib pajak yang menggunakan dan melaporkan 

pajaknya melalui sistem elektronik (e-system) yang dapat dilihat dari data wajib 

pajak yang telah melakukan pembayaran pajak melalui sistem elektronik (e-

system). Dengan adanya peningkatan yang terus berjalan secara signifikan maka 

penerimaan pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dapat dikatakan 

efektif. Pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perpajakan 

Pratama Jambi dalam hal menghimbau dan bersosialisai serta mempromosikan 

sistem tersebut melalui media sosial berhasil menggait wajib pajak dalam 

melaporkan pajaknya melalui aplikasi e-system. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Indah Permata Hari tentang Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa 

Elektronik (E-SPT) terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak PPN studi kasus 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru dimana hasil dari penelitian 

disimpulkan jumlah pelaporan dalam penyampaian e-SPT Masa PPN lebih besar 

sebelum diterapkannya e-SPT. Tetapi terkait efektivitas dan tingkat kontribusi 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lebih besar setelah diterapkannya e-SPT. 

Dimana faktor pendukung yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu 

adalah mensosialisasikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), memberikan 

pelayanan berupa konsultasi, dan memberikan informasi mengenai setiap 

kebijakan kepada wajib pajak dengan menggunakan SMS service, Whatsapp 

maupun email. Penelitian yang dilakukan oleh Novira Astie Nurfalah tentang 

Pengatuh Penerapan Sistem       E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak menyimpulkan bahwa 

penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak, dan penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

menyampaikan pajaknya secara elektronik (online). 

Dalam peralihan sistem perpajakan dari sistem manual menjadi sistem 

elektronik, terdapat beberapa kemungkinan masalah yang dapat diidentifikasi, 

diantaranya masalah teknis seperti sistem teknologi informasi dan internet yang 

sifatnya rentan terhadap error dan virus yang bisa menganggu proses perpajakan. 

Penerapan sistem online pajak juga identik dengan penggunaan teknologi 

sehingga tingkat kepuasan penguasaan teknologi para wajib pajak juga 

mempengaruhi pelaksanaan sistem online itu sendiri. Berdasarkan pemaparan dan 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sistem elektronik dan pelayanan 

perpajakan, serta kaitannya terhadap penerimaan pajak dengan judul : 
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“ EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK DAN 

PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 

(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

RABA BIMA, NTB) ” 

 

1.2 Fokus Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan fokus 

terhadap sistem elektronik penerimaan pajak disini alat elektronik yang digunakan 

ialah e-filling sebagai alat untuk melaporkan SPT bagi Wajib Pajak. Fokus 

masalah dalam penelitian ini hanya dilakukan dalam ruang lingkup e-filling dan 

pelayanan perpajakan serta hal-hal yang memungkinkan bersingungan dengan 

judul yang akan diteliti. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan fokus masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas penerapan sistem elektronik (online) pajak dan pelayanan 

perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima , serta kaitanya 

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui 

seberapa besar keberhasilan penerapan pelaksanaan sistem elektronik 

dalam pelayanan perpajakan serta dampaknya terhadap penerimaan pajak. 

2) Akademik 

Dapat menjadi pengetahuan dan pengembangan wawasan mengenai 

penerapan sistem elektronik didalam perpajakan di Indonesia. 

3) Kalangan Umum 
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Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai pelayanan sistem elektronik dalam perpajakan. 

4) Penulis 

Untuk memperluas wawasan berfikir pengetahuan penulis dan untuk 

memperluas pengetahuan penulis, serta merupakan sarana penerapan teori 

yang diperoleh dibangku kuliah khususnya tentang perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


