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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber penghasilan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam

pembangunan negara. 75% lebih uang yang dikeluarkan oleh negara berasal dari

pendapatan pajak. Pemerintah sangat gencar mempublikasikan dan

mensosialisasikan kepada masyarakat agar pentingnya melaksanakan pembayaran

pajak. (https://www.cermati.com).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan peraturan baru terkait

wajib lapor pajak online, atau e-filing SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPN.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan pada 26

Januari 2018. Peraturan tersebut diterbitkan untuk modernisasi dan penyederhanaan

administrasi pengelolaan SPT dalam mendukung kemudahan berusaha.

(https://www.wartaekonomi.co.id).

Peraturan yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 243/PMK.03/2014

tersebut menegaskan format dokumen elektronik tidak dapat lagi disampaikan

secara langsung ke KPP, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Wajib Pajak.

Disamping itu, Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan

PPN melalui e-filing dianggap tidak menyampaikan SPT.

(https://www.wartaekonomi.co.id).
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Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh

Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771)

dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi e-filing di DJP

Online. (http://www.pajak.go.id).

“Sampai dengan batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan (

SPT) 2017 wajib pajak pribadi, yakni 31 Maret 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen)

Pajak Kementerian Keuangan mencatat 10.589.648 SPT yang masuk. Dari jumlah

ini 80 persen WP menggunakan saluran online alias e-filing untuk melaporkan SPT

mereka. Selain itu, pihaknya juga mencatat bahwa penyampaian SPT melalui e-

filing meningkat 20 persen pada tahun ini. Sementara, penyampaian SPT secara

manual menurun 12 persen. “Semakin banyak WP yang memanfaatkan saluran

online”( https://ekonomi.kompas.com).

Selain faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggunakan sistem e-

filing, terdapat faktor lain yang menjadi permasalahan dalam sistem e-filing, adanya

performance expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating

condition menjadi faktor penentu sistem ini dapat diterima atau tidak oleh wajib

pajak. (Wardiman, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul

tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Wajib Pajak

Dalam Menggunakan E-Filing Di Kota Batam”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan, maka

pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
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a. Apakah harapan kinerja berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak

penggunaan e-filling?

b. Apakah harapan usaha berhubungan berpengaruh terhadap keinginan wajib

pajak penggunaan e-filling?

c. Apakah pengaruh sosial berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak

penggunaan e-filling?

d. Apakah fasilitas kondisi berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak

penggunaan e-filling?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh harapan kinerja terhadap keinginan wajib pajak

penggunaan e-filling.

b. Untuk mengetahui pengaruh harapan usaha terhadap keinginan wajib pajak

penggunaan e-filling.

c. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh sosial terhadap keinginan wajib pajak

penggunaan e-filling.

d. Untuk mengetahui pengaruh kondisi fasilitas terhadap keinginan wajib pajak

penggunaan e-filling.

Hasil penelitian ini nantinya akan bisa dimanfaat oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) sebagai panduan untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan

sistem e-filing di masa yang akan datang. Hal ini terutama terkait dalam
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menentukan strategi edukasi yang tepat kepada para wajib pajak agar mau

menggunakan sistem e-filling.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian tesis terdiri dari lima bab. Uraian tentang

masing - masing isi di setiap bab dijelaskan seperti  dibawah ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi

dasar peneliti untuk melakukan penelitian, rumusan masalah

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

pembahasan

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Memuat konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka untuk

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan pada

bagian ini, difokuskan pada literatur yang membahas teori yang

relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Mendeskripsikan uraian mengenai rancangan penelitian, objek

penelitian, definisi operasional variable (penetuan construct

sehingga menjadi variable yang dapat diukur), teknik pengumpulan

data dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan proses pengujian data dan pembahasan

yang meliputi: Deskriptif objek penelitian, statistik deskriptif, uji
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outlier, uji kualitas data, uji normalitas data dan uji hipotesis serta

pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan memuat pendapat dan saran singkat peneliti

berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya.

Keterbatasan pada bagian ini mengemukakan akan kelemahan-

kelemahan yang disadari peneliti yang kemungkinan akan

mempengaruhi hasil penelitian tersebut
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