
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar dari pendapatannya 

berasal dari pajak. Menurut perwakilan Kanwil Dirjen Pajak DIY, pada saat 

International Accounting Week di UMY (2017), menyatakan bahwa: 

“Penerimaan dana (pemasukan negara) lebih dari 70% berasal dari 

pendapatan pajak, yang digunakan untuk pendanaan pengeluaran negara 

seperti membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar 

negeri, dan pembangunan infrastruktur negara, pemerintah masih 

mengandalkan penerimaan pajak.” 

 

Dalam Undang-Undang juga dijelaskan bahwa pajak merupakan 

kewajiban bagi warga negara yang telah memenuhi syarat, dan pajak dapat 

dipaksakan. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua elemen perpajakan agar 

perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dan memberikan sumbangsih 

terhadap pembangunan negara. Pemerintah telah selalu memberikan program-

program yang berfungsi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. 

Namun, agar program pemerintah tentang kegiatan perpajakan dapat 

berjalan dengan baik, harus ada dukungan penuh dari semua elemen yang 

mempengaruhi kebijakan perpajakan ini. Salah satu yang terpenting adalah Wajib 

Pajak. Sebab dalam hal ini Wajib Pajak merupakan elemen inti yang terdapat 

dalam masalah perpajakan di suatu negara (Indonesia). Dibutuhkan kejujuran, 

kedisplinan dan kesadaran dari Wajib Pajak agar perpajakan di Indonesia dapat 
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berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang.  

Namun, yang menjadi kendala utama dalam proses pemungutan pajak di 

Indonesia adalah kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Dari data yang 

diterima oleh Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) sampai dengan tanggal 31 

Oktober 2016 total penerimaan pajak sebesar Rp 870,954 triliun atau sebesar 

64,27% dari target yang ditetapkan sesuai APBN-P tahun 2016, yaitu sebesar 

Rp1.355,203 triliun (http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak). Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang 

belum tertagih secara maksimal, dimana penyebab utamanya adalah kepatuhan 

dan kesadaran wajib pajak.  

Dari data Dirjen Pajak, hingga tahun 2015 jumlah Wajib Pajak yang telah 

terdaftar  dalam sistem administrasi Dirjen Pajak sebesar 30.044.103 Wajib Pajak, 

yang terdiri dari 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak orang 

pribadi non karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak orang pribadi karyawan. Dari 

data Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang 

layak menjadi Wajib Pajak telah mencapai 93,72 juta orang. Dari keterangan 

tersebut dapat diketahui bahwa baru sekitar 29,4% penduduk di Indonesia yang 

telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Bahkan dari jumlah Wajib Pajak 

yang terdaftar, tidak semuannya taat membayar pajak. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak di Indonesia 

masih sangat rendah. Namun, Direktorat Jendral Pajak mempunyai kewenangan 

untuk memberikan sanksi pada pelanggar pajak, (Cahyonowati, dkk. 2013). 

http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak
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Pemerintah dengan adanya hal tersebut tidak tinggal diam, hal ini 

dibuktikan dengan dikeluarkannya program-program, dan kebijakan-kebijakan 

yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak. Dari banyak program yang diadakan oleh pemerintah terdapat beberapa 

yang sangat mencolok dan menjadi perhatian, yaitu: E-Filing, E-Billing , dan Tax 

Amnesty. E-Filing, dan E-Billing merupakan bagian dari e-system, yaitu suatu 

sistem yang dijalankan menggunakan teknologi internet yang berfungsi 

menunjang sistem administrasi (Pandiangan, 2008 dalam Irma dkk. 2017).   

Program-program dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) tersebut bertujuan untuk mempermudah 

Wajib Pajak dalam melakukan aktivitas pembayaran pajak, yang pada akhirnya 

bertujuan untuk menarik minat dan kesadaran Wajib Pajak dalam mengetahui 

manfaat pajak dan taat pajak.  

Hal tersebut berkaitan dengan ungkapan dari Sari, (2013) dalam 

Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa: 

“Reformasi administrasi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah 

memiliki beberapa tujuan. Pertama, yaitu untuk memberi pelayanan 

terhadap Wajib Pajak untuk memudahkan dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. Kedua, membuat penerimaan pajak yang transparan dan 

akuntabilitas dalam penerimaan dan pengeluaran pajak. Ketiga, 

menciptakan sistem pengawasan terhadap proses perpajakan terhadap 

semua elemen pajak, baik aparatur pajak, Wajib Pajak, dan masyarakat 

pembayar pajak.” 

 

Dalam peraturan yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER – 

26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan 

Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai berlaku 1 Januari 2013. 
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Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 

dengan cara langsung datang ke kantor pajak,  melalui pos, melalui jasa ekspedisi, 

dapat juga dilakukan dengan cara yang paling mudah yaitu E-Filing. E-Filing 

dapat diakses melalui website dengan memanfaatkan jaringan internet, yang dapat 

diakses melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak yaitu www.pajak.go.id 

atau penyedia jasa aplikasi (application service provider). 

E-Filling merupakan salah satu sistem yang diterapkan Direktorat Jendral 

Pajak guna memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan aktivitas perpajakan. 

Tujuan utamanya adalah untuk menarik minat Wajib Pajak untuk patuh membayar 

pajak. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang 

pengaruh penerapan sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian 

tersebut antara lain adalah Nurhidayah (2015) yang menunjukkan bahwa  

penerapan sistem E-Filing memberikan pengaruh posistif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Begitu pula dengan Widilestariningtyas dan Utami (2015) yang 

dalam menelitiannya menemukan bahwa penerapan sistem E-Filing berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak. Penelitian sejenis yang memiliki 

hasil berbeda adalah Suherman dan Almunawwaroh (2015) yang menyatakan 

bahwa penerapan E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak selanjutnya adalah -

E-Billing. E-Billing menurut Direktorat Jendral Pajak memiliki makna sebagai 

metode pembayaran pajak secara elektronik dengan meggunakan kode 

indentifikasi yang digunakan untuk suatu pembayaran yang diterbitkan melalui 

http://www.pajak.go.id/
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sitem Billing (kode Billing). Selain itu, menurut Arifin, sistem Billing adalah 

metode pembayaran elektronik dengan menggunkan kode billing.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpilkan bahwa sistem E-Billing 

merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak 

dalam hal administrasi perpajakan yang dapat dilakukan secara elektronik melalui 

sistem perbankan, yang memeliki tujuan untuk mempermudah akses para Wajib 

Pajak agar memicu minat dan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan 

kewajibannya. Sistem ini diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh Direktorat 

Jendral Pajak. Hal ini dibuktikan dengan dikembangkannya aplikasi E-Billing, 

dimana pada awal penerapannya dapat diakses dengan aplikasi e-Billing Pajak 

Versi 1, kemudian telah dikembangkan lagi ke versi terbaru yaitu e-Billing Pajak 

Versi 2. Hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dan Direktorat Jendral 

Pajak dalam melakukan pelayanan pajak guna meningkatkan kesadaran Wajib 

Pajak. 

Terdapat penelitian sebelumnya tentang penerapan sistem E-Biling 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Yang pertama adalah Mentari (2016) 

menyatakan  bahwa pada data nominal, penerapan sistem E-Billing tidak 

berpengaruh postif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pada data transaksi 

dinyatakan bahwa  penerapan sistem E-Billing memberikan pengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak. Selain itu, Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang 

menyatakan bahwa E-Billing berpengaruh positih terhadap kepatuhan pajak. 

Handayani dan Noviari (2016) menyatakan bahwa E-Billing berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan perpajakan. 
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Upaya yang dilakukan Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak 

selanjutnya adalah program amnesti pajak (Tax Amnesty). Menurut Direktorat 

Jendral Pajak (2016), Tax Amnesty merupakan program pemerintah dalam 

memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak yang meliputi penghapusan 

sanksi pajak, penghapusan pajak terutang, dan penghapusan sanksi pidana atas 

harta yang terlapor di SPT, dengan membayar tunggakan pajak yang dimiliki dan 

membayar uang tebusan. Pada tahun 1981 terdapat kurang lebih 33 negara yang 

melakukan atau menerapkan Tax Amnesty, dimana dari semua negara tersebut 

kebijakan Tax Amnesty dilakukan dengan kurun waktu yang sangat singkat yaitu 

maksimal tiga bulan (Rustanti.  2017).  Dalam e-book yang berjudul Amnesti 

Pajak yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak 2016 dijelaskan bahwa terdapat 

beberapa subject pajak yang dapat mengikuti program Tax Amnesty, yaitu Wajib 

Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak UMKM, dan Wajib pajak 

yang belum memiliki NPWP.   

Namun, berdasarkan Undang-Undang  nomor 11 tahun 2016, pengertian 

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan 

cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Tax 

Amnesty merupakan program pemerintah yang merupakan suatu kebijakan 

pengampunan bagi Wajib Pajak yang memiliki aset dan harta yang belum 

didaftarkan sebagai objek pajak, dimana terdapat penghapusan sanksi pajak baik 
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berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dengan membayar uang 

tebusan.  

Terdapat isu bahwa akan diadakan (Automatic Exchange Of Information) 

yang akan diadakan pada tahun 2018, (http://bisniskeuangan.kompas.com/). 

Selanjutnya hal tersebut akan disusul dengan revisi Undang-Undang yang mana 

semua harta dan aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus diungkap secara 

transparan. Maka dari itu Tax Amnesty merupakan salah satu  kesempatan baik 

bagi Wajib Pajak (Sari dan Khairani, 2016).  

Keuntungan yang didapatkan oleh pengungkap aset dan mendaftar Tax 

Amnesty telah disampaikan oleh Mulyani dikutip oleh Damayanti menyatakan 

bahwa: 

“Bagi peserta Tax Amnesty  akan diberikan hak istimewa (privilege) yaitu 

bahwa harta dan aset yang dilaporkan atau diikut sertakan dalam Tax 

Amnesty tidak akan dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, dan data yang 

terdapat dalam pelaporan Tax Amnesty akan dijaga kerahasiaannya bahkan 

dari pemeriksaan aparatur negara”. 

 

Dengan demikian pemerintah berharap bahwa Tax Amnesty ini dapat 

meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya 

sebagai Wajib Pajak. Damayanti (2016) mengungkapkan bahwa :  

“Dilihat dari pasal 11 ayat 5  Wajib Pajak yang telah menerima Surat 

Keterangan amnesti pajak tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan 

bukti permulaan dan atau Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan. 

Bahkan apabila sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan atau 

Penyidikan Tindak Pidana akan dihentikan. (Direktorat Jendral Pajak 

Kementrian Keuangan,2016).”  

 

Dari data Direktorat Jendral Pajak aset yang dideklarasikan  dari adanya 

Tax Amnesty tahap pertama sebesar Rp 4.000 Triliun, repatriasi Rp135 triliun, dan 
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uang tebusan yang masuk ke negara Rp 93,6 triliun (Titik, dan Antin, 2016). 

Terdapat penelitian sebelumnya tentang Tax Amnesty yaitu Novita, dan Siti 

(2016) menyatakan bahwa penerapan Tax Amnesty memiliki prospek positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan Pajak. suyanto dkk. (2016) 

menyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Akan tetapi terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda 

Ragimun yang menyatakan bahwa implementasi Tax Amnesty di Indonesia kurang 

tepat, dan akan menimbulkan efek negatif. Selain itu, Yasa dan Mandala (2016) 

yang menyatakan Tax Amnesty di Indonesia dapat menimbulkan penyelewengan 

dan moral hazard karena sarana dan prasarana dan akses informasi yang kurang 

memadai. 

Program–program yang telah dijalankan oleh pemerintah dan Direktorat 

Jendral Pajak sangatlah baik. Begitu pula pembaruan sistem administrasi yang 

semakin maju dan makin memudahkan bagi beberapa Wajib Pajak. Hal-hal 

tersebut dilakukan oleh pemerintah guna menarik minat dan  kesadaran Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai subjek pajak. Dengan adanya 

sistem dan program yang baru, juga menimbulkan masalah baru. 

Masalahnya muncul pada Wajib Pajak itu sendiri, yakni pengetahuan 

Wajib Pajak akan hal-hal tersebut, juga pengetahuan Wajib Pajak tentang 

perpajakan dan hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Wajib Pajak yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengetahuan 

tentang sistem dan program yang ada dan bagaimana cara memanfaatkannya 

merupakan masalah mendasar yang timbul pada penerapan E-Filing, E-Billing, 
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Tax Amnesty dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pajak di Indonesia. Oleh 

sebab itu diperlukan adanya upaya dari dari pihak Direktorat Jendral Pajak dalam 

melakukan pengenalan terhadap produk baru dibidang perpajakan ini. Hal ini 

dapat dilakukan baik dengan cara langsung tatap muka seperti penyuluhan, dan 

pembinaan bagi masyarakat, maupun dengan cara melalui media iklan baik 

elektronik maupun cetak. Hal ini  dapat memicu masyarakat agar mengetahui apa 

saja perbaikan-perbaikan yang dilakukan di bidang perpajakan dan bagaimana 

kemudahan yang sekarang ada di dalamnya.  

Terdapat penelitian sebelumnya tentang pengaruh pengetahuan Wajib 

Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri (2013) menyatakan bahwa 

pengetahuan Wajib Pajak berpengarug positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Khasanah (2014) menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuan Wajib Pajak. Mir’atusholihah (2013) 

menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak 

sejalan yaitu, Fahmi (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.   

Dari penjelasan diatas dan dari hasil penelitian terdahulu dapat diketahui 

bahwa pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak menciptakan pembaruan sitem 

dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya dalam bidang perpajakan. 

Maka dari itu, penelitian tentang kontribusi E-Filing, E-Billing, Tax Amnesty dan 

pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menarik untuk diteliti 
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kembali. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui “Pengaruh Penerapan Sistem 

E-Filing, E-Billing, Tax Amnesty dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak”  

Peneliti ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yaitu: 

Nurhidayah (2015), Widilestariningtyas dan Utami (2015), Mentari (2016), Sari 

dan Khairani (2016), Suyanto, dkk (2016), dan Khasanah (2014). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya 

menggunakan masing-masing satu variabel dari modernisasi sistem perpajakan 

dan kebijakan yang diterbitkan olek Direktorat Jendral Pajak yaitu E-Filing, E-

Billing, Tax Amnesty dan Pengetahuan Wajib Pajak sedangkan penelitian ini 

menggunakan keempat variabel tersebut sekaligus. Perbedaan kedua adalah lokasi 

penelitian. Apabila lokasi penelitian terdahulu dilaksanaka di Klaten, Bandung, 

Jakarta, dan Palembang, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan 

dilaksanakan di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Ngawi karena, belum ada penelitian sejenis yang dilakukan di 

Kabupaten Ngawi sebelumnya. Dengan demikian peneliti bertujuan untuk 

melakukan penelitian di Kabupaten Ngawi guna memberikan gambaran tentang 

bagaimana masyarakat Kabupaten Ngawi menerima dan memanfaatkan sistem 

dan program perpajakan. Selain itu Kabupaten Ngawi merupakan Kabupaten yang 

menjadi jalan penghubung antar provinsi yang mana menurut peneiliti dengan 

adanya hal tersebut perkembangan ekonomi dan informasi yang ada di Kabupaten 

Ngawi tergolong cukup tinggi.  



11 
 

 
 

B. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :  

1. Terbatas pada penerapan sistem E-Filing,  E-Billing,  kebijakan Tax Amnesty, dan 

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis di tingkat Kabupaten, yang terletak jauh dari 

kota-kota besar. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat tentang perpajakan beragam. 

Lokasi penelitian ini dipilih oleh penulis karena ingin mengetahui tingkat kepatuhan 

pajak, dan potensi di daerah tersebut. Selain itu, karena penelitian sebelumnya telah 

dilakukan di kota-kota besar, maka hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai 

pembanding. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang tertulis diatas, penulis merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan sistem E-Filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak? 

2. Apakah  penerapan sistem E-Billing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak? 

3. Apakah pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak? 

4. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
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1. Mengetahui apakah penerapan sistem E-Filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. 

2. Mengetahui apakah penerapan sistem E-Billing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. 

3. Mengetahui apakah penerapan kebijakan Tax Amnesty berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Mengetahui apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis dengan adannya penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan juga ilmu yang bermanfaat. Manfaat penelitian ini dibedakan dalam 

dua macam manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai ilmu yang bermanfaat, yaitu dapat 

memberikan wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan sistem E-Filing, E-Billing, kebijakan Tax  Amnesty, dan Pengetahuan Wajib 

Pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta hubungan 

pengetahuan Wajib Pajak terhadap sistem dan kebijakan tersebut. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan masukan dan gagasan (ide) 

baru terhadap Direktorat Jendral Pajak dan juga semua Kantor Pajak Pratama (KPP) di 

seluruh Indonesia, serta penerapan dan realisasi di lapangan atas penerapan sistem E-

Filing, E-Billing, dan kebijakan Tax Amnesty. 
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b. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan wawasan baru atas 

penerapan sistem E-Filing, E-Billing, dan kebijakan Tax Amnesty  bagi penulis maupun 

bagi masyarakat umum (pembaca). Kemudian selanjutnya dapat menyampaikan 

informasi ini kepada pihak lain yang berkepentingan. 

 


