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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak 

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. 

Menurut sudirman (2015) Pajak menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 

2007 adalah kontribusi bagi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Usaha yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan 

pendapatan pajak dengan melakukan pembeharuan pada peraturan-peraturan 

perpajakan dikarenakan sistem pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) 

tahunan PPh (Pajak Penghasilan) yang dilakukan secara manual sering 

menemui masalah adminstrasi perpajakan. 

Perkembangan teknologi informasi  sekarang ini semakin pesat yaitu 

dengan adanya internet yang jaringannya terhubung secara global. Dan 

perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh pada sistem ini. 

Teknologi informasi berperan dalam berbagai aspek, salah satunya di sektor 

pemerintahan.  

Aplikasi e-SPT atau Elektronik SPT merupakan aplikasi yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani Wajib Pajak agar 

memudahkan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi e-filing adalah suatu cara 
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penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan PPh (Pajak Penghasilan) 

yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi 

atau Application Service Provider (ASP). Perbedaan antara e-SPT dan e-

filing, E-SPT adalah medianya sedangkan e-filing adalah cara 

penyampaiannya. Adanya sistem e-filing dalam melaporkan pajak, dapat 

memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya kapan dan dimanapun 

selama terhubung dengan internet.  

Namun, faktanya belum semua Wajib Pajak mengerti sepenuhnya tata 

cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak kemudahan, dan 

manfaat  yang didapatkan dengan menggunakan e-filing.  Persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap pengguna dan 

penggunaan teknologi sesungguhnya menjadi penentu sebuah sistem 

diterima atau tidak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Wajib Pajak Terhadap 

Penggunaan E-Filing Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model 

(TAM)”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-filing 

mempengaruhi kondisi nyata penggunaan (actual use) e-filing oleh 

Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta? 
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2. Apakah persepsi kemudahan (perceived ease of use) e-filing 

mempengaruhi kondisi nyata penggunaan (actual use) e-filing oleh 

Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta? 

3. Apakah sikap  terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using 

technology) mempengaruhi kondisi nyata penggunaan e-filing (actual 

use) oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta? 

4. Apakah persepsi kegunaan  (perceived usefulness) e-filing, persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) e-filing dan sikap  

terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using technology)  

secara bersama-sama mempengaruhi kondisi nyata penggunaan (actual 

use) e-filing oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Batasan Masalah dalam penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 4 (empat) 

variabel pada Technology Acceptance Model (TAM), yaitu: persepsi 

kegunaan (perceived usefulness), persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use), sikap  terhadap penggunaan teknologi (attitude 

toward using technology) dan kondisi nyata penggunaan (actual use) e-

filing oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta.  

2. Variabel minat perilaku menggunakan teknologi (behavioral intention to 

use) merupakan salah satu konstruk dari TAM tidak digunakan dalam 

penelitian ini, alasannya menggunakan e-filing sudah menjadi keharusan 
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bagi Wajib Pajak, sehingga minat ataupun tidak minat Wajib Pajak 

diharuskan menggunakannya. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian para Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang sudah 

menggunakan e-filing di wilayah kota Surakarta. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan 

Studi Program Pendidikan S1 di STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer) Sinar Nusantara. Dan terdapat tujuan lain yang 

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan di 

STMIK  Sinar Nusantara Surakarta. 

b. Mengetahui penerapan ilmu di kondisi nyata melalui kantor pelayanan 

pajak (KPP) Pratama Surakarta yang digunakan untuk tempat 

penelitian.  

c. Sebagai bentuk pengabdian sesuai dengan visi dan misi STMIK Sinar 

Nusantara dan sebagai mahasiswa dapat bermanfaat bagi 

pemerintahan dalam menganalisis teknologi informasi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh tingkat persepsi kegunanaan (perceived 

usefulness) e-filing  terhadap kondisi nyata penggunaan (actual use) e-

filing oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. 
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b. Menganalisis pengaruh tingkat persepsi kemudahan (perceived ease of 

use) e-filing terhadap kondisi nyata penggunaan (actual use) e-filing 

oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. 

c. Menganalisis pengaruh  sikap  terhadap penggunaan teknologi 

(attitude toward using technology) terhadap kondisi nyata penggunaan 

(actual use) e-filing oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. 

d. Menganalisis pengaruh persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-

filing, persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) e-

filing dan sikap  terhadap penggunaan teknologi (attitude toward 

using technology) secara bersama-sama terhadap kondisi nyata 

penggunaan  (actual use) e-filing oleh Wajib Pajak di KPP Pratama 

Surakarta. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

diambil antara lain : 

1. Hasil dari penelitian diharapkan menjadi pengetahuan ataupun wawasan 

ilmiah kepada penulis dan pembaca serta menjadi referensi bagi 

mahasiswa yanng akan melakukan penelitian sejenis mengenai 

pengaruh persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-filing, persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) e-filing dan sikap  

terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using technology) 

terhadap kondisi nyata penggunaan (actual use) e-filing oleh Wajib 

Pajak di KPP Pratama Surakarta. 



6 
 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai masukan dan bahan evaluasi 

dalam memberikan pelayanannya melalui e-filing bagi Wajib Pajak.  

 

1.6 KERANGKA PIKIR 

Alur kerja kerangka pikir ditunjukan pada gambar 1.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir Analisis Penerimaan Wajib Pajak 

Terhadap Penggunaan E-Filing Dengan Menggunakan TAM 

 

Tahap kerangka pikir tersebut berfungsi memperjelas tentang apa yang 

menjadi sasaran penelitian, yaitu mengetahui penerimaan Wajib Pajak 

terhadap penggunaan e-filing menggunakan metode TAM dengan mengukur 

Wajib Pajak harus melaporkan SPT Tahunan PPh 

Permasalahan 

Belum semua Wajib Pajak mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT 

Tahunan PPh secara elektronik menggunakan e-filing 

Penyelesaian masalahan 

 Menganalisa pengaruh persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-

filing terhadap kondisi nyata penggunaan (actual use) e-filing. 

 Menganalisa pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use) e-filing terhadap kondisi nyata penggunaan (actual use) 

e-filing. 

 Menganalisa pengaruh sikap  terhadap penggunaan teknologi 

(attitude toward using technology) terhadap kondisi nyata 

penggunaan (actual use) e-filing. 

Hasil analisa penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaan e-

filing di KPP Pratama Surakarta menggunakan metode 

Technology Acceptance Model (TAM) 
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pengaruh persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-filing, persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) e-filing, dan sikap  terhadap 

penggunaan teknologi (attitude toward using technology). 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan skripsi adalah gambaran secara umum 

mengenai pembahasan dalam setiap babnya. Sistematika penulisan laporan 

skripsi mempermudah bagi pembaca mengenai isi laporan skripsi. Laporan 

skripsi ini meliputi beberapa bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi tinjauan teori  yang berhubungan dengan 

topik skripsi, antara lain : pengertian analisis, pengertian 

Wajib Pajak, pengertian SPT, pengertian e-filing, pengertian 

Technology Acceptance Model (TAM), dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang metode yang 

digunakan dalam penelitian antara lain variabel penelitian, 

definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, alat penelitian, dan analisis data. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Pada bab ini berisi gambaran umum KPP Pratama Surakarata 

antara lain sejarah KPP Pratama Surakarta, struktur 

organisasi KPP Pratama Surakarta, visi dan misi KPP 

Pratama Surakarta, janji pelayanan KPP Pratama Surakarta, 

motto dan maklumat pelayanan KPP Pratama Surakarta, 

layanan-layanan KPP Pratama Surakarta, wilayah kerja KPP 

Pratama Surakarta, latar belakang e-filing, petunjuk registrasi 

sistem e-filing, dan keuntungan e-filing. 

BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan hasil 

analisis data. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan masalah, dan 

saran pengembangan analisis bagi peneliti selanjutnya dan 

bagi Direktorat Jenderal Pajak. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber informasi yang 

digunakan dalam menyusun laporan skripsi. 

LAMPIRAN 

 Lampiran berisi kuesioner penelitian dan perhitungan 

kuesioner responden menggunakan program SPSS versi 22. 


