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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu sumber penting penerimaan negara yang terbesar di Indonesia 

yaitu pajak. Peran penting penerimaan pajak saat ini adalah untuk kesejahteraan 

social masyarakat di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerimaan 

pajak dalam periode Januari sampai Februari 2017 adalah sebesar Rp. 134,6 

triliun atau meningkat 8,15% dibanding periode yang sama pada tahun 2016 yang 

hanya mencapai Rp. 124,4 triliun (www.pemeriksaanpajak.com). Penerimaan 

pajak yang terealisasi pada tahun 2016 ini mengalami pertumbuhan yang cukup 

baik. Namun, penerimaan pajak yang disampaikan masih mengalami 

ketidakpastian karena tidak ada satu angka pun yang diyakini kebenarannya.hal 

tersebut disebabkan oleh sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang 

merupakan suatu sistem informasi di Departemen Keuangan yang 

mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jendral 

Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jendral Anggaran belum solid. Oleh 

karena itu, pengelolaan penerimaan pajak harus direalisasikan dengan baik dan 

akurat agar tidak terjadi kebocoran. 

Kemajuan era globalisasi saat ini ditandai dengan berkembang pesatnya 

berbagai macam perubahan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah satu 

contohnya yang terlihat sangat begitu jelas yaitu perkembangan dalam bidang 

teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan pesat. 
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Kemajuan teknologi moderen khususnya bidang elektronika membawa 

kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kearsipan. Salah satu 

Kemajuan teknologi yang mempengaruhi 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 risiko 

yang lebih kecil. 

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, DJP 

berusaha untuk memenuhi aspirasi dan saran Wajib Pajak (WP) dengan cara 

mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu pada SPT 

Masa maupun SPT Tahunan. Pembaharuan sistem perpajakan yang dilakukan 

oleh DJP tersebut tidak lain adalah sebagau bagian dari reformasi perpajakan, 

khususnya administrasi perpajakan. Pembaharuan pajak ini dapat ditandai dengan 

penerapan teknologi informasi terbaru dalam pelayanan pelaporan perpajakan. 

Dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi ini di 

berbagai aspek kegiatan mulai terlihat peningkatannya. 

Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2004 melakukan berbagai upaya dalam 

perubahan mendasar yaitu berusaha untuk memenuhi aspirasi WP yang berkaitan 

dengan modernisasi pajak dengan cara mempermudah tata cara pelaporan SPT. 

Hal tersebut dapat ditandai dengan dikeluarkannya keputusan dari DJP Nomor 

KEP-88/PJ/2004 pada 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 
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penyampaian atau pelaporan pajak dengan SPT dengan online secara elektronik 

(efiling) yang dilakukan melalui sistem yang real time atau kapanpun dan 

dimanapun. 

Perubahan tersebut dapat ditandai dengan cara menyampaikan suatu SPT 

dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke 

kantor pelayanan pajak. Penggunaan e-filing juga dapat mengurangi beban proses 

administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Adanya e-filing ini sangat 

berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan MPN. e-filing merupakan sebuah 

layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang 

pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke DJP melalui sebuah ASP 

(Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan 

jalur komunikasi internet secara online dan real time, sehingga WP 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 seminggu. Oleh 

karena itu, sistem e-filing ini dirasa lebih efektif dan efisien. 

Maraknya wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak pada akhir 

bulan Maret menandakan bahwa, masih banyaknya wajib pajak pribadi yang 

belum melaporkan SPT secara e-filing. Penelitian diadakan untuk mengetahui 

bagaimana efektivitas penggunaan e-filing sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Apabila efektivitas penggunaan e-filing dianggap telah 

membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, maka dapat 

dikatakan bahwa efektivitas penggunaan e-filing memberikan dampak yang positif 



4 
 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Penelitian ini difokuskan 

pada wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. 

Dalam hal ini diharapkan dapat mengetahui sebuah produk inovasi perkembangan 

teknologi informasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk 

memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak 

dalam melaksanakan hak dan memenuhi  kegiatan mengisi dan mengirim SPT 

tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan aman dalam kegiatan perpajakannya 

di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dari latar belakang tersebut terpilih judul 

Tugas Akhir tentang “Efektivitas Penggunaan E-Filing Spt Tahunan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut”  

1.2 Penjelasan Judul  

Judul tugas akhir yang dipilih adalah “Efektivitas Penggunaan e-filling Surat 

Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Rungkut”. supaya lebih mudah memahami arti dari judul 

tersebut, berikut ini adalah penjelasan mengenai judul tersebut: 

1. Efektivitas merupakan asal dari kata efektif yang mengandung arti 

tercapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas juga dapat dartikan sebagai hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang susungguhnya dicapai.  

2. Penggunaan adalah suatu proses atau cara dan perbuatan dengan 

menggunakan sesuatu sistem dimana yang dibahas adalah e-filing. 

3. E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara 

elektronik yang dilakukan secara online dan realtime. 
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4. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dana tau pembayaran pajak, objek pajak 

dan atau bukan objek pajak dana tau harta dan kewajiban, menurut 

perundang-undangan perpajakan.  

5. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut adalah pecahan 

dari KPP Pratama Wonocolo yang memiliki wilayah beberapa cakupan 

antara lain Rungkut, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung anyar. Wilayah kerja 

tersebut sebelumnya merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Alamat kantor Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama (KPP) Surabaya Rungkut di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 

Surabaya. KPP Surabaya Rungkut merupakan objek penelitian untuk 

menilai efektivitas penggunaan e-filing. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah e-filing di KPP Pratama Surabaya Rungkut bagi wajib pajak orang 

pribadi sudah efektif dan efisien dalam pelaporan SPT tahunan? 

2. Bagaimana kendala dan solusi yang diterapkan oleh KPP Pratama Surabaya 

Rungkut untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pelaporan 

SPT tahunan melalui e-filing? 
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1.4 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan e-filing dalam 

pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya 

Rungkut. 

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang diterapkan olek KPP Pratama 

Surabaya Rungkut dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam 

pelaporan SPT melalui e-filing. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan 

menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat taktis, yaitu: 

1. Bagi Akademisi  

Sebagai referensi tambahan dalam membuat penelitian dengan topik 

pembahasan yang sama serta pengetahuan baru yang dapat dijadikan acuan 

dalam sistem perpajakan khususnya e-filing. 

2. Bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut 

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan inovasi baru dalam sistem yang 

dimiliki perusahaan untuk meningkatkan lagi kualitas fasilitas-fasilitas yang 

ada saat ini seperti halnya inovasi pelaporan SPT tahunan melalui online 

system. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 
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Adanya tambahan pustaka bagi pihak yang ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai efektivitas penggunaan e-filing bagi wajib pajak Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dan diharapkan juga dapat 

menjadi tambahan jumlah koleksi kepustakaan bagi perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya. 

4. Bagi Masyarakat  

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan bagi masyarakat 

tentang informasi tentang e-filing, sehingga dapat memudahkan masyarakat 

yang merupakan wajib pajak dalam pelaporan pajak secara online. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian dalam bidang 

perpajakan khususnya sistem e-filing. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki objek yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah 

menggunakan e-filling dalam pelaporan SPT tahunan pada KPP Pratama Surabaya 

Rungkut. Penelitian ini mencakup tentang efektivitas penggunaan e-filing 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. 

1.6.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibagi menjadi dua metode yang dipakai untuk 

pengumpulan data yang nantinya akan diperlukan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang memberikan langsung data 

kepada pengumpul data. Data ini dapat diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan e-

filing di KPP Pratama Surabaya Rungkut dan wawancara langsung kepada 

karyawan yang bersangkutan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung 

memberikan data terhadap pengumpul data. Yaitu misalnya perantara orang 

lain atau lewat dokumen. Peneliti mendapatkan data mengenai gambaran 

umum kegiatan operasional perusahaan. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Upaya mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan/ Studi Kasus 

Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi obyek 

penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Cara-

cara yang digunakan dalam metode ini adalah: 

a. Kuesioner 

Suatu metode dalam mengumpulkan data-data yang dapat diperoleh 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuisioner 

atau form evaluasi. Kuisioner atau form evaluasi tersebut yang nantinya 
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akan  ditujukan kepada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Surabaya Rungkut atau Wajib Pajak yang sedang melakukan 

pelaporan atau aktivitas lain di KPP Pratama Surabaya Rungkut. 

 

b. Wawancara  

Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai penelitian. Wawancara dilakukan dengan Ketua 

Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya 

Rungkut dan beberapa pegawai yang terjun langsung dalam melayani 

pelaporan pajak. 

1.6.4 Teknis Analisis Data 

Teknik analisis pada penelitian ini, diantara lain: 

1. Menganalisis jumlah atau tingkat efektivitas wajib pajak orang pribadi yang 

telah melaporkan SPT Tahunan secara e-filing dengan tolak ukur sebagai 

berikut: 

a. Jumlah WPOP yang wajib lapor SPT Tahunan menggunakan e-filing 

b. Besaran target yang telah ditentukan DJP 

c. Realisasi yang diterima melalui kuesioner  

d. Capaian realisasi terhadap target (efektivitas)  

Dalam menghitung data-data yang diperoleh yaitu data yang diperoleh dari 

seksi Pengolah data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Rungkut Surabaya yang berupa jumlah target penerimaan, jumlah WP 

Orang Pribadi yang terdaftar, serta realisasi penerimaan pelaporan yang 
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menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT tahunannya. Dalam menghitung 

tingkat efektivitas e-filing, Penulis menggunakan rumus sebagai berikut: 

Menurut Anas Sudijono (2009:43)  

4.  

 

 

Keterangan: 

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P = angka persentase 

Sehingga dapat dikelompokkan klasifikasi pengukuran sebagai berikut: 

a. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.  

b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif. 

c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.  

d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif. 

e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.  

Untuk menghitung rasio dibutuhkan perbandingan atas beberapa indikator 

sebagai berikut: 

a. Rumus rasio target =
Target penerimaan

Jumlah WPOP terdaftar
 x 100% 

b. Rumus rasio realisasi =
Realisasi penerimaan

Jumlah WPOP terdaftar
 x 100%  

c. Rumus rasio efektivitas =
Realisasi Penerimaan

Target Penerimaan
 x 100% 

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 
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2. Mendeskripsikan serta menganalisis tingkat kepuasan wajib pajak orang 

pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan e-filing 

dari data kuesioner yang telah disebarkan pada Kantor Pelayanan Pajak  

Pratama Rungkut Surabaya. Selanjutnya Melakukan serta menguraikan 

kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap karyawan KPP 

Pratama Rungkut Surabaya yaitu kepala seksi pengolah data dan informasi 

untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama 

Rungkut Surabaya.  

3. Tahap terakhir adalah Membuat kesimpulan dan saran. 


