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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang

permasalahan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu tentang penggunaan

e-spt oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Waikabubak.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam

dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumenntasi langsung

dilapangan yang kemudian dianalisis oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah

penggunaan e-spt oleh wajib pajak, antara lain berupa pengetahuan, pemahaman,

pemanfaatan dan minat wajib pajak dalam menggunakan e-spt.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami

dari suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan

mendapatkan realitas yang kompleks terkait masalah yang terjadi. Penelitian

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilakan data-data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didasari oleh orang atau perilaku yang

diamati.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar

pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan

sendiri oleh penulis. Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah maka penulis

membagi kedalam tiga pembahasan yaitu:
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1. Penggunaan e-SPT

2. Profil Narasumber

3. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

4.1 Penggunaan e-SPT

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan Waikabubak, jumlah wajib pajak terdaftar pada dua tahun

terakhir yaitu pada 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2015 – 31

Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah wajib pajak terdaftar

JENIS WAJIB PAJAK
JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR

2014 2015

BADAN 319 404

ORANG PRIBADI 2.572 4.227

PEMUNGUT 158 153

TOTAL 3.049 4.784
Sumber : Data Sekunder (diolah 2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak mengalami

kenaikan dari tahun 2014 – 2015, yaitu : wajib pajak badan sebanyak 85 (2,10%),

wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan sebanyak 1.655 (3,91%) wajib pajak

dan jumlah pemungut berkurang dari 158 pemungut menjadi 153 atau terjadi

pengurangan5 jumlah pemungut (0,32%).
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Adapun jumlah pengguna e-spt dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Jumlah Pengguna e-SPT

Jumlah Pengguna e-SPT

Jenis e-SPT

Tahun Terima

2014 2015

SPT Masa PPN dan

PPnBM

104 1,127

SPT Masa PPh Pasal

21/26

3 54

SPT Masa PPh Pasal 4

ayat (2)

1 3

SPT Masa PPh Pasal

23/26

- 2

jumlah 108 1.186

Sumber : Data Sekunder (diolah 2016)
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penguna pengguna e-spt

mengalami kenaikan dari tahun 2014-2015. Kenaikan signifikan adalah oleh wajib

pajak yang melaporkan pajak dengan jenis e-spt masa PPN dan PPNBM yaitu

sebanyak 1.023 pengguna atau mengalami kenaikan sebesar 9,78%. Dan disusul

oleh Spt masa pph pasal 21/26 sebanyak 51 wajib pajak atau 9,44%. Spt masa pph

pasal 4 ayat (2) sebanyak 2 wajib pajak (6,66%) dan spt masa pph pasal 23/26

sebesar 1%.

Sedangkan peneriman pajak dari wajib pajak yang melaporkan pajak menggunakan

e-spt adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Penerimaan pajak dari e-SPT

Jumlah Penerimaan Pajak dari WP yang melaporkan e-SPT

Jenis e-SPT

Tahun Terima

2014 2015

SPT Masa PPN dan

PPnBM
350.437.096 120.307.107.945

SPT Masa PPh Pasal

21/26
28.257.482 11.557.057.063

SPT Masa PPh Pasal 4

ayat (2)
- -
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SPT Masa PPh Pasal

23/26
- 174.757.408

Sumber : Data Sekunder (diolah 2016)

Jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak yang melaporkan pajak melalui

e-spt dengan jenis pajak spt masa PPN dan PPnBM pada tahun 2015 adalah sebesar

Rp.120.307.107.945 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.119.956.670.849 dari

tahun 2014. Spt masa pph pasal 21/26 mengalami kenaikan sebesar

Rp.11.528.799.581. Pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada penerimaan pajak dari e-

spt dengan jenis pajak spt masa pph pasal 4 ayat (2). Sedangkan ada tahun 2015

jumlah penerimaan pajak dari jenis spt masa pph pasal 23/26 adalah sebesar

Rp.174.757.408.

Dari data-data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna e-

spt di KP2KP Waikabubak masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2015 wajib

pajak terdaftar adalah 4.631 sedangkan jumlah pengguna e-spt hanya berkisar pada

angka 1.186. Artinya adalah terdapat 3.445 wajib pajak yang belum menggunakan

e-spt. Data-data di atas didukung oleh pernyataan beberapa narasumber berikut ini

yang diwawancarai oleh penulis.

4.2    Profil Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Semua narasumber

yang berhasil di wawancarai penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rata-

rata narasumber telah bekerja lebih dari lima tahun. Tingkat pendidikan terendah

adalah D3 dan tingkat pendidikan tertinggi adalah S2.
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Secara terperinci, profil narasumber adalah sebagai berikut:

1.Desmon Paha Ngara

Bapak Desmon adalah responden yang berhasil di wawancarai terlebih dahulu oleh

peneliti. Beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mengabdi di sebuah

Sekolah Tinggi milik swasta selama kurang lebih 10 tahun terakhir.

2. Paulus Bili

Sudah bekerja 7 tahun terakhir. Bapak Paulus kebetulan merupakan kerabat dekat

sehingga wawancara berlangsung lebih santai. Beliau bekerja sebagai guru di

sebuah sekolah negeri yang berjarak sekitar 3 KM dari kediamannya.Selain sebagai

guru Bapak Paulus memiliki usaha riteal.

3.Rambu Vany

Rambu Vanyadalah adalah orang ketiga yang dapat diwawancarai. Rambu Vany

sudah bekerja 3 tahun belakangan dan menurut penuturannya, akan melanjutkan

studinya kalo diberi kesempatan.

4.Yohanes Laka

Pria bertubuh mungil dan humoris ini bekerja sebagai guru olahraga di sebuah SMA

swasta sejak tahun 2010. Pak Yohanes merupakan kerabat peneliti sehingga ketika

dilakukan wawancara berjalan lebih santai.

5.Ibu Ina

Ibu Ina merupakan narasumber termuda yang diwawancarai peneliti.

6.Bapak David Lende

Bapak David adalah seorang guru dan telah mengabdi lebih dari 9 tahun.

7.Ibu Maria Lali Deke
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Bekerja sebagai Kepala Sekolah di sebuah sekolah swasta sejak tahun 2014, Ibu

Maria cukup paham akan pajak yang disetorkan oleh bendahara sekolah atas

pembelian barang menggunakan uang dana BOS.

8.Ibu Rosni

Ibu Rosni merupakan bendahara sekolah. Bekerja sebagai guru dan merupakan

bendahara sekolah.

9.Kresna Umbu

Bapak Kresna telah mengabdi selama kurang lebih 3 tahun terakhir.

10.Ibu Imelda Bili

Ibu Imelda memiliki usaha riteal. Menjual barang-barang elektronik yang di impor

dari Pulau Jawa.

4.3    Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Tentang E-spt
4.3.1  Persepsi Wajib Pajak Tentang E-spt

Sebagaimana disampaikan dalam bab terdahulu, penelitian ini

menggunakan sepuluh (10) narasumber. Sebagai tahap awal dalam menggali

pengetahuan wajib pajak tentang e-spt, kepada narasumber ditanyakan “apakah

pernah mendengar tentang kata E-spt dan apa yang mereka pikirkan ketika pertama

kali mendengar kata E-spt.

Atas pertanyaan pertama, yakni apakah narasumber pernah mendengar kata

E-spt, hampir semua narasumber menjawab “pernah mendengar’’. Kecuali

disampaikan oleh Ibu Ina bahwa dia tidak pernah mendengar kata E-spt. Hal ini

mencerminkan kondisi bahwa sosialisasi mengenai E-spt sudah cukup banyak

mencapai sasaran.
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Seperti telah diketahui pemerintah melakukan sosialisasi E-spt melalui berbagai

media seperti radio, televisi, surat kabar, petugas pajak dan lain-lain. Oleh

karenanya, istilah Espt menjadi cukup populer di kalangan warga.

Sementara itu, terkait dengan asosiasi narasumber tentang E-spt yang

tercermin pada apa yang terpikirkan saat mendengar E-spt dapat dilihat dalam tabel

berikut ini :

Tabel 4.4
Persepsi Wajib Pajak

Narasumber
Persepsi saat pertama

mendengar istilah E-spt

Desmon Paha Ngara Membayar pajak secara online
dengan media internet

Paulus Bili Bayar pajak menggunakan
internet

Rambu Vany Bayar pajak menggunakan
internet

Yohanes Laka Bayar pajak menggunakan
internet

Ibu Ina Tidak tahu

David Lende Bayar pajak menggunakan
internet

Maria Lali Deke Bayar pajak menggunakan
internet

Ibu Rosni Bayar pajak menggunakan
internet
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Kresna Umbu Bayar pajak menggunakan
internet

Imelda Bili Bayar pajak menggunakan
internet

Sumber : Data Primer (diolah 2016)

Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat dikatakan bahwa secara subtansi

narasumber cenderung memiliki persepsi yang sama mengenai E-spt. Wajib pajak

mengetahui bahwa E-spt adalah pembayaran pajak melalui internet.

Persepsi narasumber tersebut cenderung sama denganpengertian E-spt menurut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat

Pemberitahuan (SPT). SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-spt

Tahunan adalah SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiran-

lampirannya yang dilaporkan dengan menggunakan Media Penyimpanan

Elektronik.

4.3.2 Pemahaman E-spt

Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak dapat diamati dari seberapa besar pemahaman mereka

terhadapat aturan perpajakan dan kemudahan-kemudahan teknologi yang

ditawarkan pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak yang

memahami ketentuan perpajakan seperti peraturan perpajakan, ketentuan dan

prosedur, sanksi perpajakan akan positif taat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.
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Tingkat pemahaman narasumber pada penggunaan E-spt temasuk dalam

kriteria tidak paham. Narasumber sebatas pernah mendengar kata e-SPT, namun

belum memahami apa dan bagaimana pemanfaatan e-SPT.

Narasumber juga masih sangat terpaku dengan kebiasaan lama. Yaitu menyetorkan

pajak secara manual.

Berikut di tampilkan pemahaman narasumber terhadap e-SPT atas pertanyaan “Apa

yang diketahui narasumber tentang e-SPT” :

Tabel 4.5

Pemahaman e-SPT

Narasumber Pemahaman e-SPT

Desmon Paha Ngara Program pemerintah untuk
pembayaran pajak secara
elektronik

Paulus Bili Pembayaran pajak dengan
menggunakan media internet

Rambu Vany Pembayaran pajak menggunakan
internet

Yohanes Laka Pembayaran pajak menggunakan
internet

Ibu Ina Tidak tahu
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David Lende Pembayaran pajak menggunakan
internet

Maria Lali Deke Pembayaran pajak menggunakan
internet

Ibu Rosni Pembayaran pajak menggunakan
internet

Kresna Umbu Pembayaran pajak menggunakan
internet

Imelda Bili Pembayaran pajak menggunakan
internet

Sumber : Data Primer (diolah 2016)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian narasumber memiliki

pemahaman yang sama tentang e-SPT. Hasil wawancara lebih lanjut yang

dilakukan oleh penulis memperlihatkan pemahaman wajib pajak terhadap e-SPT

hanya sebatas pernah mendengar dan belum pada tahap mengetahui cara

memanfaatkan sampai pada proses pelaporannya.

Disampaikan oleh Bapak Desmon sebagai satu-satunya wajib pajak yang

telah menggunakan e-SPT. E-spt adalah program cerdas yang diluncurkan

pemerintah. Ditengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, pemerintah pada

umumnya dan Dirjen Pajak pada kususnya harus mampu berinovasi untuk

mempermudah pelayanan masyarakat. Saya kira yang paling penting dari

teknologi ini adalah penghematan waktu dan tenaga serta keakuratan data. Kapan

saja kita memiliki waktu luang kita dapat membayarkan pajak tanpa harus pergi

ke kantor pajak. Hal ini sangat membantu dalam hal kesalahan perhitungan pajak

yang cukup rumit.
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Berikut pendapat Bapak Paulus sekaligus menjelaskan keadaan cara

pembayaran pajak selama ini di KP2KP Waikabubak :

‘’Yang saya ketahui tentang e-SPT adalah pembayaran pajak menggunakan media

internet. Bagaimana cara menggunakan sedang computer dan atau alat lengkap

lainnya untuk penggunaan e-SPT saja kita tidak punya? “Sejauh ini saya cukup

nyaman dengan membayar pajak secara manual. Meskipun harus membutuhkan

waktu dan tenaga yang lebih. Kita sudah sangat terbiasa dan memahamiproses

penggunaannya. Mungkin yang ditakutkan adalah jika terjadi kesalahan dalam

pembayaran misalnya lebih bayar/kurang bayar, hal itu akan menjadi tanggung

jawab wajib pajak itu sendiri. Tentu akan mengeluarkan biaya lebih juga.”

David Lende menambahkan, e-SPT adalah pembayaran pajak melalui media

internet. Untuk proses pemanfaatannya belum dipahami karena belum pernah

menggunakan.

Senada dengan David Lende, Kresna Umbu menambahkan e-SPT adalah

pembayaran pajak menggunakan media internet. Pemanfaatannya belum dipahami

karena belum pernah mencoba untuk dipelajari.

Seperti diketahui, KP2KP Waikabubak melayani tiga Kabupaten sekaligus

yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten

Sumba Tengah. Wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari kantor KP2KP

biasanya membayarkan pajak dikantor pos terdekat. Setelah menerima bukti

pembayaran, wajib pajak menempuh perjalanan cukup jauh menuju KP2KP.

Kesadaran pemanfaatan e-spt belum maksimal terjadi pada wajib pajak di

KP2KP. Sosialisasi yang telah jalankan oleh aparatur pajak hanya sampai pada
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pemberitahuan pada adanya cara yang lebih mempermudah dalam pelaporan pajak.

Tidakada follow up misalnya dengan melakukan pelatihan secara intensif kepada

warga.

4.3.3 Pemanfaatan E-spt

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self assessment

memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan,

penyetoran dan pelaporan sendiri SPT nya. Sistem ini menekankan pada kerelaan

wajib pajak untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya. Untuk menunjang

sistem self assessment, pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak

melakukan inovasi dengan membuat e-SPT. Adanya e-SPT diharapkan akan

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pada

akhirnya target penerimaan pajak dapat terpenuhi untuk kelangsungan masyarakat

Indonesia sendiri.

E-SPT memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya, sehingga

yang bersangkutan tidak perlu antri di Kantor Pajak. Penyampaian E-SPT dapat

dilakukan kapan saja (24 jam sehari dan 7 hari seminggu, termasuk hari libur) dan

dapat dilakukan dimana saja yang ada sambungan internetnya.

Adapun kemudahan lainnya adalah sebgai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran

dalam bentuk media CD/disket

2. Data perpajakan terorganisir dengan baik

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan

dengan baik dan sistematis
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4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem

komputer

5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak

6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir

dengan menggunakan sistem komputer.

7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas

Dari sepuluh narasumber yang diwawancarai oleh penulis, terdapat satu

orang yang telah memanfaatkan E-spt yaitu Bapak Desmon. Dengan latar belakang

pendidikan yang cukup bagus dan pernah menempuh pendidikan di tanah Jawa,

Bapak Desmon cukup mengikuti perkembangan teknologi khususnya teknologi

dalam perpajakan. Bapak Desmon telah menggunakan E-spt dua tahun terakhir dan

beliau mengakui bahwa adanya E-spt sangat membantu dalam proses pembayaran

pajak.

Bapak Desmon cukup merasakan manfaat dari E-spt ditengah kesibukan

yang dilakukan sehari-hari. Manfaat umum yang dirasakan adalah berupa

kemudahan, penghematan waktu dan tenaga, keakuratan data serta manfaat lainnya.

Melihat banyaknya manfaat yang dirasakan, dapat disimpulkanbahwa E-spt

memiliki daya guna yang tinggi. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang belum

merasakan manfaatnya secara merata. Hal ini disebabkan wajib pajak dihadapkan

pada keterbatasan akses komputer dan internet.Hambatan secara umum yang di

alami wajib pajak dalam membayarkan pajak melalui internet adalah keterbatasan

akses internet dan ini merupakan kendala umum di KP2KP Waikabubak.
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Direktur Jenderal Pajak diibaratkan sebagai sebuah perusahaan yang

menyediakan jasa bagi pelanggannya. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan

membuat pelanggan tetap tertarik dengan produk yang ditawarkan, Dirjen Pajak

harus mereformasi dirinya.

Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak sudah meluncurkan program reformasi

administrasi pajak atau modernisasi pajak. Dasar dari program ini adalah penerapan

sistem administrasi perpajakan yang transparan dan accountable, dengan

menggunakan informasi terkini.

Tingkat kepuasan pelanggan sendiri tergantung pada kualitas pelayanan

yang di tawarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah

mempermudah Wajib Pajak dengan menyediakan pelayanan yang lebih mudah.

Wajib Pajak tidak harus pergi ke kantor pajak untuk mengisi formulir tetapi bisa di

bayarkan di rumah atau dimana saja dengan menggunakan E-spt.

Mengukur tingkat kepuasan wajib pajak setelah menggunakan e-spt dapat

diartikan melihat dan mengamati tingkat ketertarikan wajib pajak akan penggunaan

e-spt di masa yang akan datang.

Seperti dikatakan oleh bapak Desmon bahwa reformasi pajak yang

dilakukan oleh Dirjen Pajak sungguh membantu wajib pajak terutama mereka yang

memiliki kesibukan cukup padat. “ kita menghabiskan hampir separuh waktu di

kampus, sehingga kewajiban lain misalnya dalam pembayaran pajak pribadi bisa

saja tertunda. Jadi terkadang kita tidak membayar pajak bukan karena kita tidak

taat pada aturan negara. Tetapi kondisi seperti ini cukup menjadi kendala”. Di

tambahkan oleh bapak Desmon bahwa dia sendiri sebagai orang awam sangat
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menyadari betapa pentingnya pajak untuk menjalankan berbagai proyek

pembangunan, infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Terutama dalam pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Menurut bapak Desmon, e-spt adalah solusi yang sangat tepat yang

ditawarkan oleh pemerintah di era globalisasi ini. E-spt adalah alat bantu teknologi

yang mempermudah sehingga membayar pajak tidak harus ke kantor pajak atau

kantor pos.

Pernyataan Bapak Desmon di dukung juga dengan pernyataan Ibu Maria.

Ibu Maria menjelaskan bahwa di sekolahnya telah terkoneksi dengan jaringan

internet. Selain dimanfaatkan untuk membantu para murid dan guru dalam

memperoleh informasi melalui internet, dengan adanya internet dapat di

manfaatkan juga oleh bendahara sekolah untuk melaporkan pajaknya pada negara.

Dengan demikian, bendahara sekolah tidak perlu jauh ke Waikabubak untuk

menyetorkan pajak. Selain itu, keaktifan bendahara sekolah dalam mengajar

diharapkan tidak akan terganggu.

Ibu Rosni menambahkan, dengan adanya e-spt sangat membantu dalam

pembayaran pajak. “terutama dari segi waktu, ini sangat membantu ditengah

rutinitas sehari-hari yang sangat padat. Sesungguhnya kita sebagai wajib pajak

terkadang bukannya tidak ingin menghindar dari pajak yang dikenakan, tetapi

proses-proses sederhana yang cukup menyita waktu inilah yang menyebabkan kita

seperti dengan sengaja menghindar dari pajak.

Dari beberapa pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa,

responden memiliki persepsi yang sama tentang kepuasan penggunaan terhadap e-
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spt, yaitu sangat membantu terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan atau

rutinitas cukup padat. Mereka menghabiskan hampir separuh waktu di tempat

kerjanya masing-masing sehingga pemenuhan atas kebutuhan lain selain kebutuhan

kantor menjadi terganggu.

Kesadaran akan pembayaran pajak dari responden sesungguhnya sudah

sangat baik. Hanya saja mereka berharap ada hal lain yang bisa membantu

mempermudah dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. E-spt adalah solusi

yang sangat tepat yang dapat ditawarkan sejauh ini oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pajak telah memberi dampak yang

sigifikan terhadap wajib pajak di KP2KP Waikabubak. Namun tidak dapat

dipungkiri bahwa masih ada wajib pajak yang belum merasa puas dengan sosialisasi

yang dilakukan oleh aparatur pajak. Hal ini disebabkan oleh ketidakseriusan wajib

pajak sendiri dalam mengikuti proses sosialisasi. Kendala umum yang dirasakan

wajib pajak setelah mengikuti sosialisasi adalah tidak adanya follow up dari wajib

pajak sendiri untuk secara mandiri mempelajari materi yang sudah disampaikan.

Pelayanan yang diberikan oleh KP2KP melalui Account Representative

(AR) terkait pemanfaatan E-spt telah baik dan memberikan manfaat bagi wajib

pajak. Aparatur pajak sangat terbuka dan siap memberikan pengarahan serta

memfasilitasi wajib pajak yang belum memahami E-spt. Dalam hal memfasilitasi,

KP2KP menyiapkan ruangan kusus untuk wajib pajak yang memiliki masalah

dengan perpajakan dan dalam hali ini juga digunakan untuk melayani wajib pajak

yang tidak mengetahui cara pemanfaatan E-spt.
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4.3.4 Minat Menggunakan E-spt

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara

signifikan dalam kesadaran pembayaran pajak. Rendahnya pengetahuan dan

pemahaman wajib pajak adalah salah satu penyebab utama wajib pajak enggan

untuk membayarkan pajaknya. Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari kesadaran

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya

dengan kesadaran cinta negara. Menurut Siahaan (2010:106) apabila kesadaran

bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati

pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan

dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya

kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat

pengeluaran pemerintah akan berkurang sehingga kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak juga akan ikut berkurang.

Berikut disajikan dalam bentuk tabel terkait pendapat narasumber akan

minat menggunakan e-SPT dimasa yang akan datang:

Tabel 4.6
Minat menggunakan e-SPT

Narasumber Minat menggunakan e-SPT

Desmon Paha Ngara -

Paulus Bili Tertarik menggunakan apabila
diwajibkan

Rambu Vany Sangat tertarik

Yohanes Laka Sangat tertarik
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Ibu Ina Sangat tertarik

David Lende Sangat tertarik

Maria Lali Deke Sangat tertarik apabila
merupakan program pemerintah

Ibu Rosni Sangat tertarik karena banyak
menawarkan kemudahan

Kresna Umbu Sangat tertarik

Imelda Bili Sangat tertarik

Sumber : Data Primer (Diolah 2016)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki kesamaan minat

yaitu sangat tertarik menggunakan e-SPT dimasa yang akan datang. Kesadaran

wajib pajak akan kemudahan e-SPT memiliki daya tarik positif untuk kelangsungan

penggunaan e-SPT.

Ibu Rosni menjelaskan, “sejauh ini kita masih dalam proses mengikuti

sosialisasi yang diadakan oleh aparatur pajak. Saya sudah beberapa kali mengikuti

sosialisasi dan pelatihan mewakili sekolah tempat saya mengajar. Di sekolah

tempat saya mengajar misalnya, kita masih pada proses pembayaran yang lama.

Untuk pemanfaatan e-spt belum tercapai dikarenakan belum terlalu memahami

cara penggunaannya”. Atas pertanyaan apakah tertarik untuk menggunakan e-spt,

ibu Rosni menjawab sangat tertarik. Ibu Rosni menambahkan, sesungguhnya yang

menjadi daya tarik utama terhadap penggunaan e-spt adalah keakuratan data.

Dengan data yang akurat kita berharap kesalahan-kesalahan dalam pelaporan

seperti yang terjadi selama ini dapat dihindari.
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Serupa dengan pernyataan Ibu Rosni, Ibu Maria menambahkan.

Pengalaman pembayaran pajak selama ini cukup mengalami kesulitan, terutama

menyangkut keakuratan data dan akses menuju kantor pajak.

Ditanya apakah akan menggunakan e-spt, ibu Maria menjawab akan menggunakan

apabila diwajibkan oleh pemerintah.

Ibu Imelda, bapak Kresna dan ibu Ina  menambahkan, sangat tertarik

menggunakan e-SPT di masa yang akan datang apabila kita diajarkan cara

pemanfaatannya oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara kepada  narasumber dapat disimpulkan bahwa

semua narasumber memiliki minat dan ketertarikan terhadap penggunaan e-spt.

Masalah umum yang dihadapi adalah cara penggunaanya.

Selain itu, kesadaran wajib pajak untuk memanfaatkan e-spt terkesan masih

biasa-biasa saja. Wajib pajak belum sepenuhnya menyadari fungsi pajak untuk

pembangunan negara. Wajib pajak selalu berharap pemerintah melakukan yang

terbaik sementara wajib pajak sendiritidak menyadari perannya sebagai warga

negara.


