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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self 

assessment, yaitu sistem pengenaan pajak dimana wajib pajak diberikan 

kepercayaan dan tanggung jawab untuk mendaftarkan diri, melakukan proses  

pembayaran hingga melaporkan pajak terhutang atas dirinya sendiri. Namun 

hingga saat ini, masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak 

hingga justru lalai dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sedangkan bagi 

mereka yang sudah mengerti wajib pajak cenderung lebih aktif dalam menuntut 

untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga 

melakukan pembayaran pajak.  

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Direktur 

Jendral Pajak (DJP) juga memanfaatkan teknoklogi tersebut guna mempermudah 

dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan 

pembayaran pajak. Hal tersebut tercermin dari diluncurkannya e-system. Dalam E-

System ini, terdapat e-registration, e-filling, e-SPT, dan e-billing. Dengan 

pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan 

penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. Dengan E-

System ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet 

yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. Dimulai dari E-Registratikon yaitu 

metode untuk melakukan pendaftaran secara on-line, kemudian E-filling adalah 



2 

 

metode untuk pengisian SPT secara online. Selanjutnya E-SPT adalah motode 

untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan 

kembali, serta E-billing adalah metode untuk pembayaran pajak secara online 

maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh 

Wajib Pajak (www.pajak.go.id, 2016).  

Direktur Jendral Pajak (DJP) mengharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak dengan memberlakukan E-System, karena E-System 

ini dapat diakses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak 

dari sistem manual ke sistem online melalui e-billing dilakukan dengan bekerja 

sama dengan beberapa bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara 

Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos 

Indonesia, masih akan terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya 

sampai 30 Juni 2016 dan pada 1 Juli 2016 66 bank persepsi sudah siap untuk 

menerima pembayaran pajak melalui e-billing baik melalui teller, ATM maupun 

electronic data capture (EDC) (kemenkeu.go.id, 2016).  

Penerapan e-billing di beberapa negara menyatakan kontribusi yang cukup 

baik terhadap penerimaan pajak. Pada tahun 2003 dan 2004 di Taiwan 

memberikan kontribusi sebsar 15,05% dan 21,06%. Sedangkan di Amerika pada 

tahun yang sama memberikan kontribusi sebesar 20,11% dan 22,16%. Sedangkan 

4 di Malaysia yang memperkenalkan sistem ini pada tahun 2007, mendapatkan 

kontribusi sebesar 9,08% (Hartono, 2016). 

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya wajib pajak yang 

lalai dalam membayar pajak dikarenakan alasan kurangnya mendapatkan 
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kemudahan dari proses melakukan pembayaran pajak secara manual. Hal ini 

mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk memberlakukan e-billing sebagai 

salah satu fitur dari e-system untuk mengakomodasi kesulitan wajib pajak 

tersebut.  

CV. Indo Karya Konsultan sebagai salah satu kantor konsultan pajak di 

Semarang, saat ini mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pajak 

bagi klien-kliennya dengan menggunakan e-billing. Permasalahan yang timbul 

menurut CV. Indo Karya Konsultan adalah adanya kesulitan untuk masuk ke 

dalam sistem e-billing ini. Adanya kesulitan untuk masuk ini menimbulkan 

kekhawatiran akan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak klien CV. Indo 

Karya Konsultan serta menimbulkan adanya sanksi pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian mengenai pemberlakuan pembayaran pajak melalui e-billing mulai 1 

Juli 2016, dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem e-billing bila 

dibandingkan dengan sistem manual seperti yang terjadi di CV. Indo Karya 

Konsultan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan apa yang terjadi di CV. Indo Karya Konsultan terkait e-

billing? 

2. Bagaimana upaya untuk mengatasainya? 



4 

 

3. Apa kekuatan dan kelemahan e-billing dibandingkan dengan sistem manual 

menurut pengalaman CV. Indo Karya Konsultan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kasus atau permasalahan yang terjadi di CV. Indo 

Karya Konsultan terkait e-billing. 

2. Untuk mengetahui upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di CV. 

Indo Karya Konsultan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan e-billing dibandingkan dengan 

sistem manual menurut pengalaman CV. Indo Karya Konsultan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak atas 

efektivitas penerapan e-billing sebagai salah satu bentuk penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern.  

2. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

mengembangkan tema penelitian khususnya mengenai penerapan e-billing 

dan evaluasinya. 

 

 


