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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang 

melakukan pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan dana 

dalam pembangunan tersebut pemerintah mengandalkan dua sumber pokok yaitu 

sumber dana dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana dari luar negeri 

misalnya pinjaman  luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana yang berasal 

dari dalam negeri misalnya penerimaan pajak dan bukan pajak. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang 

pembangunan yakni dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri 

yaitu pajak. Penerimaan pajak merupakan salah satu alternatif yang diandalkan 

bagi pembangunan yang dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan rutin negara dan 

juga dapat digunakan untuk membantu proyek-proyek negara. Untuk mengetahui 

kontribusi pajak terhadap pendapatan negara dapat dilihat dari tabel 1.1 

     Tabel 1.1 

Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara  

              (Triliun Rupiah ) 

Tahun 
Pendapatan 

Negara 

Penerimaan 

Pajak 
Persentase 

2007 707,8 491,0 69,37% 

2008 981,6 658,7 67,10% 

2009 848,8 619,9 73,03% 
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2010 995,3 723,3 72,67% 

2011 1210,6 873,9 72,19% 

2012 1358,2 1016,2 74,82% 

2013 1529.7 1193,0 77,99% 

Sumber: Nota Keuangan (Diolah Kembali Oleh Penulis) 

 

 Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap 

pendapatan negara setiap tahunnya diatas 60%, ini menandakan bahwa peranan 

pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan negara. 

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan 

Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan 

penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk mendongkrak peningkatan 

penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib 

Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya 

peningkatan penerimaan negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

sebagai warga negara yang baik (Diana Sari, 2013:7). 

Namun permasalahan dalam kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi 

permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu dari permasalahan tersebut 

dapat dilihat dari rendahnya tingkat WP terdaftar apabila dibandingkan dengan 

jumlah WP potensial di dalam negeri. Hingga tahun 2012 jumlah WP potensial di 

Indonesia ialah sebesar 110.808.154 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah WP yang 

telah terdaftar hanya berjumlah 22.131.323 orang, sehingga rasio tingkat 

kepatuhan WP dalam memiliki NPWP hanya 19,97% dari jumlah WP potensial 

yang ada. 
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Tabel 1.2 

Rasio Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar dengan Penduduk Usia 

Produktif yang Bekerja 

Tahun 

Pajak 

 

Jumlah WP OP 

Terdaftar 

Jumlah Penduduk 

Usis Produktif yang 

Bekerja 

Rasio Jumlah WP 

dengan Penduduk Usia 

Produktif yang Bekerja 

2009 13.861.253 104.870.663 13,22% 

2010 16.880.649 108.207.767 15,60% 

2011 19.881.684 109.670.399 18,13% 

2012 22.131.323 110.808.154 19,97% 

Sumber: Indonesian Tax Review Volume VI/Edisi 15/2013 

 

 Selain itu, disamping rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk 

mendaftarkan diri ternyata tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang sudah terdaftar 

juga rendah. Ketidakpatuhan tersebut dapat terukur dari masih adanya gap antara 

jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan jumlah SPT yang disampaikan 

sehingga rasio kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun relatif sangat rendah 

dan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti dalam lima tahun 

terakhir ini, yaitu dari 2007 hingga 2011, rasio kepatuhan relatif rendah, bahkan 

tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat 

diperhatikan pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 

Wajib Pajak 

Terdaftar Wajib 

SPT 

4.231.117 6.341.828 9.996.620 14.101.933 17.694.317 
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SPT Tahunan 1.278.290 2.097.849 5.413.114 8.202.309 9.332.626 

Rasio 

Kepatuhan 
30,21% 33,08% 54,15% 58,16% 52,74% 

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 – 2011 (Diolah 

Kembali oleh Penulis) 

 

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat 

dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni dalam Surya Manurung (2013) 

menyebutkan bahwa kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan 

penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.  Beberapa 

faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur 

yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. 

Sementara itu, keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada 

upaya pemerintahnya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menekan 

tindakan manipulasi pajak. 

Menurut Liberti Pandiangan (2008 : 5) tuntutan pelayanan cepat, mudah, 

murah dan akurat merupakan harapan masayarakat, demikian juga dengan 

perpajakan. Demi mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik 

merupakan suatu prasyarat. Di tengah keterbatasan dalam berbagai hal, yakni 

sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi dan sistem informasi, 

maupun dana yang tersedia , saat itu kondisi administrasi perpajakan kita adalah : 
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1. Pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan oleh beberapa seksi 

(berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus 

berhubungan dengan beberapa seksi-seksi terkait. 

2. Akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang 

terkadang sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman 

masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak tahu 

sama sekali. 

3. Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai 

dengan sarana kerja yang digunakan.  

4. Untuk mendaftarkan diri sebagai WP , masyarakat harus datang ke KPP. 

Padahal, bisa saja karena masalah waktu menjadi tidak bisa datang, atau 

karena jarak ke KPP jauh sehingga masyarakat enggan untuk datang 

mendaftar. 

5. Pelaporan pajak yang dilakukan melalui SPT harus disampaikan langsung 

ke KPP atau dikirim melalui pos sehingga membutuhkan waktu dan biaya. 

Sistem administrasi yang manual ini akan meningkatkan tax compliance 

cost para Wajib Pajak dalam segi waktu (time cost) untuk menjalankan sistem 

administrasi perpajakan. Pada saat pengisian SPT dan pelaporan WP harus 

mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian SPT 

yang memiliki transaksi dengan jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang 

cukup panjang dan lama untuk menunggu aparat melakukan perekaman data SPT 

yang dilaporkan, begitu juga para aparatnya yang mengalami kesulitan untuk 
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melakukan perekaman disebabkan data SPT yang dilaporkan dalam jumlah 

banyak (Eva Marwati Febriani, 2014).  

Begitu juga pada saat Wajib Pajak ingin mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP, apabila kita kaitkan dengan kondisi yang sering terjadi di 

masyarakat sebelum adanya modernisasi perpajakan, pada saat itu pendaftaran 

NPWP harus dilakukan dengan cara datang langsung ke KPP terdaftar sesuai 

dengan alamat tempat tinggal yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk untuk 

mengambil formulir pendaftaran, kemudian mengisi formulir tersebut, dan harus 

mengantri ketika pelaksanaannya. Selain itu sistem yang manual tersebut 

sangatlah memberatkan bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dimana Wajib 

Pajak bekerja di luar kota tempat ia berasal. Kendala yang dialami oleh Wajib 

Pajak tersebut adalah jauhnya jarak antara KPP dengan tempat ia bekerja, 

sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menghambat masyarakat 

untuk mendaftarkan diri. 

Maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Ditjen Pajak 

melakukan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan cara 

peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan prima dalam pengelolaan 

administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan 

melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia. Reformasi 

Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat 

itu tejadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan 

Indonesia dari sistem Official Assessment ke sistem Self Assessment (Diana Sari, 

2013:7).  
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Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

merupakan wujud dari reformasi modernisasi administrasi perpajakan yang telah 

dilakukan sejak tahun 2002. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan 

untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Penerapan sistem tersebut 

mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor 

Pelayanan Pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas 

pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam 

rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (Diana sari dan Rima Rachmawati, 2010). 

Syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi 

perpajakan adalah penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi 

perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin, terlebih di negara 

dengan tingkat kepatuhan relatif rendah seperti di Indonesia (Setiyaji dan Amir, 

2005). 

Terkait dengan hal di atas, Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini 

ditandai dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. 

Pelayanan yang dimaksud berupa suatu sarana pelayanan yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak yang menjalankan kegiatan perpajakan dengan 

menggunakan aplikasi komputer agar dapat melayani kebutuhan masyarakat 

secara optimal. Kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah kebutuhan akan 

layanan pendaftaran atau pembuatan NPWP secara online dengan menggunakan 

e-registration berdasarkan pada Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 173/PJ./2004 

tanggal 24 November 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan 
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Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak dengan aplikasi e-registration, pemberlakuan e-

registration dimulai pada tanggal 7 Desember 2004 (Ronauli Nadeak, 2012). 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru yaitu PER-20/PJ/2013 

Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan: 

“Aplikasi e-registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau 

pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan 

Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung 

langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.” 

 

Aplikasi e-registration ini telah diterapkan di seluruh Kantor Pelayanan 

Pajak salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cibeunying. 

Dengan adanya aplikasi e-registration ini diharapkan dapat memberikan 

pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, dan 

peningkatan pelayanan yang dapat mendukung pelayanan NPWP secara optimal.  

Menurut Ronauli Nadeak (2012) perbandingan sebelum dan sesudah 

menggunakan aplikasi e-registration pelayanan pendaftaran NPWP dapat dilihat 

pada tabel 1.4 

Tabel 1.4 

Perbandingan Antara Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi 

E-Registration 

No Sebelum menggunakan aplikasi 

e-registration 

Sesudah menggunakan 

aplikasi e-registration 

1 Pendaftaran secara manual Pendaftaran secara online 

2 Melampirkan persyaratan seperti 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

Mengisi formulir registrasi 

sesuai dengan pemintaan 
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(KTP) atau Paspor dan Surat 

Kegiatan Usaha  

 

secara lengkap dan benar.  

 

  

Berdasarkan tabel 1.4 diatas pendaftaran NPWP secara manual sangat 

membutuhkan persyaratan dan banyak waktu dalam pelaksanaannya, yakni 

masyarakat harus mendatangi kantor pelayanan pajak setempat untuk mengambil 

formulir pendaftaran, kemudian mengisi formulir tersebut setelah menyiapkan. 

Hal ini membutuhkan banyak waktu, karena harus mengantri dalam 

pelaksanaannya. Sehingga masyarakat memilih untuk tidak melakukan 

pendaftaran NPWP dengan alasan tersebut.  

 Namun sekarang, setelah diterapkannya aplikasi sistem e-registration 

masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online dimanapun  berada. 

Masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak jika tidak ada 

waktu, sedang berada di tempat atau daerah lain tetap dapat melaksanakan 

pendaftaran tersebut dengan baik tanpa harus datang ke KPP, cukup berada di 

rumah, di kantor, ataupun di warung internet dengan menggunakan fasilitas 

aplikasi e-registration yang dapat diakses kapanpun. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: 

“PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION TERHADAP TINGKAT 

KEPATUHAN MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN DIRI” 

(Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying)”. 



10 
 

 
 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan e - registration di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cibeunying? 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying? 

3. Apakah penerapan e-registration berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

masyarakat untuk mendaftarkan diri ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti secara 

empiris mengenai: 

1. Mengetahui penerapan e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cibeunying. 

2. Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. 

3. Mengetahui pengaruh penerapan e-registration terhadap tingkat kepatuhan 

masyarakat untuk mendaftarkan diri. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan 

mengenai praktek perpajakan di Indonesia dan fenomena-fenomena yang 

terjadi di dalamnya. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi 

tambahan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 

dalam menerapkan kebijakan perpajakan secara benar dan konsisten dalam 

penerapan e-registration untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk 

mendaftarkan diri. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam 

menyediakan informasi untuk mengkaji lebih banyak lagi masalah-

masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian, penulis memperoleh data pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Alamat Jalan Purnawarman 

Nomor 21 Bandung. Penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai dengan 

selesai. 


