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BAB 1 

  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang   

     Pemanfaatan  sistem teknologi internet saat ini sangat berkembang pesat dan 

memberikan pengaruh  terhadap perkembangan informasi. Pemanfaatan sistem ini 

digunakan oleh banyak kalangan. Dengan sistem teknologi saat ini maka ,  

Pemanfaatan ini juga digunakan oleh lembaga Pemerintah terutama di bidang 

Perpajakan yaitu Direktorat Jendral pajak dengan melakukan  pembaharuan 

terutama dalam sistem perpajakan. Pembaharuan Sistem Teknologi  yang  

berhubungan dengan Perpajakan , contohnya dengan administrasi pajak, 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) , dan penyampaian perpanjangan surat 

pemberitahuan  menggunakan elektronik (e-filing). pembaharuan sistem teknologi 

di bidang Perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di dalam 

perpajakan. 

    Pada tanggal 24 januari 2005 di kantor kepresidenan, Presiden Republik 

Indonesia bersama dengan Direktorat Jendral Pajak meluncurkan e-filing 

merupakan sistem on-line dan real-time, melalui keputusan Dirjen pajak KEP- 

05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara 

elektronik (e-filing) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi 

(Application Service Provider-ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 

Pajak. Dengan adanya sistem ini wajib pajak bisa melaporkan pajaknya tanpa 

harus datang ke kantor pelayanan pajak selain itu , sistem dapat digunakan dimana 
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saja dan kapan saja yaitu selama 7 hari 24 jam dalam  seminggu. 

(www.pajak.go.id ). 

Sama seperti layanan berbasis informasi teknologi (IT) lainnya E-filling  juga 

menawarkan beberapa hal persepsi seperti kemudahan , kenyamanan , efisiensi , 

dan perfomance, persepsi adalah tindakan dalam mengenali dan menafsirkan 

informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman terhadap e-filing. 

misalnya , yang pertama persepsi Kemudahan memiliki arti yang sifatnya mudah 

arti kemudahan sendiri di pakai di sistem e-filing  karena sesuatu yang  didapat 

dalam penggunaan e-filing mudah. Yang kedua Persepsi Kenyamanan yaitu 

dimana ada keadaan  nyaman maka , pengguna e-filing tidak sengan 

menggunakan sistem e-filing. yang ketiga Persepsi Efisiensi berarti ketepatan cara 

dimana para pengguna e-filing bisa menjalankan sesuatu dengan tepat dan baik. 

Yang keempat adalah Persepsi Performance memiliki arti yaitu berupa  tampilan 

atau sajian  dalam e-filing.  

   Dengan E-filing  diharapkan dapat meningkatkan minat dan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam menerapkan  sistem teknologi e-filling dan diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh  Wajib pajak dalam  menyampaikan atau melaporkan  Surat 

Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu keputusan menggunakan E-Filing dapat 

dipengaruhi oleh persepsi maupun pengalaman Wajib Pajak terhadap hal-hal yang 

di tawarkan oleh E-Filing.  Sistem ini juga harus mendapatkan dukungan dari 

wajib pajak sendiri agar berjalan lancar serta bisa terciptanya sistem perpajakan 

modern. 

http://www.pajak.go.id/
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   Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam laporan 

praktik kerja lapangan yang berjudul “Pengaruh Persepsi E-Filing terhadap 

Keputusan menggunakan E-Filing secara mandiri”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara persepsi E-Filing dengan keputusan secara mandiri ? 

1.3 Tujuan Penulisan  

Untuk mengetahui hubungan antara persepsi E-filing dengan keputusan secara 

mandiri.  

1.4  Manfaat Penulisan  

1. Bagi Pembaca : 

Memberikan informasi di bidang perpajakan terutama terkait dengan  

keputusan Wajib Pajak  dalam pemanfaatkan sistem E-filing 

2. Bagi Pemerintah : 

Memberikan informasi perihal tentang persepsi Wajib Pajak mengenai e-

filing keputusan dengan  memanfaatkan penggunaan sistem  

1.5  Sistematika Penulisan 

      BAB I               : PENDAHULUAN    

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian,  

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

dan sistematika penulisan penelitian. 
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BAB II    : LANDASAN TEORI  

Membahas mengenai teori-teori perpajakan berhubungan 

dengan persepsi wajib pajak terhadap E-Filing.  

 

BAB III            : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai struktur organisasi     

dan metode penelitian yang digunakan. 

 

BAB IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN  

                             Bab ini membahas mengenai kasus dari penelitian. 

 

BAB V : PENUTUP  

                             Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


