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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pendapatan negara Indonesia berasal dari dua sumber yaitu dari dalam 

negeri dan luar negeri. Pendapatan yang berasal dari dalam negeri terdiri dari 

Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari 

total pendapatan negara tahun 2016 dapat diketahui bahwa penerimaan dari 

perpajakan sendiri menyumbang 84,8%, sedangkan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) menyumbang sekitar 15,2% (www.kemenkeu.go.id). Data 

tersebut menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan negara yang 

terbesar. Seperti dikutip dari www.kemenkeu.go.id, pendapatan negara dari 

penerimaan pajak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) 2016 mencapai 1.546,7 T, yang terdiri atas penerimaan dari 

pajak sebesar 1.360,2 T dan bersumber dari kepabeanan dan cukai sebesar 

186,5 T. Penerimaan negara dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Misalnya 

pembangunan infrasturktur, pemerataan pendidikan, peningkatkan kesehatan 

masyarakat dan subsidi energi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki 

peran yang sangat penting bagi Indonesia. Peningkatan penerimaan pajak akan 

berdampak pada kemajuan pembangunan di Indonesia, sebaliknya apabila 

http://www.kemenkeu.go.id/


2 

 

penerimaan pajak mengalami penurunan maka dana yang akan dialokasikan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berkurang. 

Sistem perpajakan di Indonesia sendiri menganut self assessment 

system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang 

(Mardiasmo, 2016). Dalam sistem ini wajib pajak harus dapat menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Petugas pajak 

(fiskus) hanya bertugas untuk melakukan pengawasan. Sebelum tahun 2012, 

wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual yaitu 

dengan menggunakan kertas atau hardcopy. Proses tersebut menghabiskan 

waktu yang cukup lama untuk menghitung, membayar kemudian melaporkan 

pajak. Selain itu dalam pengerjaannnya juga menghabiskan banyak kertas. 

Bagi petugas pajak hal ini juga dirasakan cukup merumitkan pekerjaan karena 

jumlah data dalam SPT (Surat Pemberitahuan) yang harus direkam sangat 

banyak dan membutuhkan waktu yang lama. 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi) semakin mengalami kemajuan. Manusia melakukan penelitian 

dan inovasi untuk menciptakan teknologi yang semakin canggih. Pekerjaan 

yang awalnya dilakukan secara manual seperti mencatat, menghitung, 

menyortir kini bisa dilakukan secara otomatis melalui komputer dengan 

software atau aplikasi. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai 

institusi pemerintah berusaha untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan 

menerapkannnya dalam administrasi perpajakan. Hal ini ditindaklanjuti 
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dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S  atau 1770SS 

Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 23 

Desember 2011. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 DJP kembali 

mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 26/PJ/2012 

tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan 

yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013. E-Filing sendiri merupakan 

aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan SPT 

(Surat Pemberitahuan) secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 

Dengan mengeluarkan aplikasi perpajakan berbasis elektronik, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tujuan untuk memudahkan para 

wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannnya. Selain itu 

dengan adanya aplikasi tersebut para petugas pajak (fiskus) juga turut terbantu 

karena dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah. 

Beberapa aplikasi perpajakan berbasis elektronik yang telah dikeluarkan oleh 

DJP antara lain e-Registration, e-SPT, e-Faktur, e-Filing, e-Billing dan e-

Form. Aplikasi e-Form sendiri merupakan aplikasi terbaru yang diluncurkan 

oleh DJP pada awal tahun 2017 ini. Selain berupa program yang dijalankan 

melalui komputer, terdapat beberapa aplikasi yang dapat diunduh oleh wajib 

pajak melalui handphone berbasis android, misalnya e-Filing 1770SS dan 

aplikasi tax amnesty (amnesti pajak). Dengan adanya aplikasi perpajakan maka 

http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=46d361782608fdbb1b4f3bd6cf5e31f3
http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=46d361782608fdbb1b4f3bd6cf5e31f3
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menghitung, menyetor dan melaporkan pajak menjadi kegiatan yang sangat 

mudah karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga wajib 

pajak dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Melalui kemudahan yang 

telah tersedia tersebut, lebih jauh lagi diharapkan bahwa penerimaan negara 

melalui perpajakan akan mengalami peningkatan. Selain itu penggunaan kertas 

dalam proses administrasi juga dapat dikurangi sehingga akan membantu 

berhasilnya program reboisasi atau penghijauan bumi. 

Akan tetapi dalam pelaksanaanya, aplikasi perpajakan berbasis 

elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut 

sering tidak dapat digunakan dengan baik oleh wajib pajak. Ini juga dialami 

oleh karyawan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno saat membantu 

wajib pajak yang menjadi klien di kantor tersebut dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno dalam melakukan 

pekerjaan yang berhubungan dengan menghitung dan melaporkan pajak sudah 

menggunakan aplikasi perpajakan berbasis elektronik. Seperti e-Faktur yang 

digunakan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi wajib pajak 

yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan aplikasi e-SPT 

yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) 

bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Apabila aplikasi-aplikasi 

tersebut tidak dapat digunakan dengan baik oleh wajib pajak tentunya dapat 

menghambat pekerjaan, pelaporan SPT menjadi tertunda dan dapat 

mengakibatkan terlambat membayar atau melaporkan pajak sehingga terkena 
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sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda yang menimbulkan 

kerugian bagi wajib pajak. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil topik 

tersebut sebagai bahan penelitian dalam menyusun Laporan Praktik Kerja 

Lapangan dengan judul “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Perpajakan 

Berbasis Elektronik di Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja masalah yang dihadapi oleh karyawan KKP Heri Sutrisno dalam 

menggunakan aplikasi perpajakan berbasis elektronik? 

2. Apa penyebab dari permasalahan dalam menggunakan aplikasi perpajakan 

berbasis elektronik yang dialami oleh karyawan KKP Heri Sutrisno? 

3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh karyawan 

KKP Heri Sutrisno dalam menggunakan aplikasi perpajakan berbasis 

elektronik? 

4. Apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan dari masing-

masing aplikasi perpajakan berbasis elektronik yang digunakan oleh 

karyawan KKP Heri Sutrisno? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh karyawan 

KKP Heri Sutrisno dalam menggunakan aplikasi perpajakan berbasis 

elektronik. 

2. Untuk mencari tahu mengenai penyebab terjadinya permasalahan yang 

dihadapi oleh karyawan KKP Heri Sutrisno dalam menggunakan aplikasi 

perpajakan berbasis elektronik. 

3. Untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 

karyawan KKP Heri Sutrisno dalam menggunakan aplikasi perpajakan 

berbasis elektronik. 

4. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan dari 

aplikasi perpajakan berbasis elektronik yang digunakan oleh karyawan KKP 

Heri Sutrisno. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai masalah yang 

dihadapi wajib pajak dalam menggunakan aplikasi perpajakan berbasis 

elektronik dan penyebabnya, serta mengasah kemampuan penulis dalam 

mencari solusi atas permasalahan tersebut. 
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2. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan referensi dan 

tambahan informasi mengenai permasalahan yang sering muncul dalam 

penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik dan cara mengatasi 

permasalahan tersebut. 

3. Bagi KKP Heri Sutrisno 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi 

maupun sebagai masukan bagi KKP Heri Sutrisno dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi saat bekerja menggunakan aplikasi perpajakan 

berbasis elektronik. 

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi bagi DJP mengenai tingkat pemahaman wajib pajak dalam 

menggunakan aplikasi perpajakan berbasis elektronik dan dapat 

ditindaklanjuti dengan dilakukan sosialisasi mengenai cara penggunaan 

aplikasi perpajakan berbasis elektronik dengan baik dan benar sehingga 

meminimalkan tingkat kesalahan yang terjadi karena human error. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam laporan bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai pembahasan laporan dengan lebih jelas. Sistematika yang 

digunakan dalam penulisan Laporan Pratik Kerja Lapangan ini dibagi ke dalam 

lima bab yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung tema penelitian. Teori 

tersebut diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori yang 

ditampilkan akan dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah yang 

terjadi dan menemukan solusinya. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menceritakan mengenai gambaran umum 

Kantor Konsultan Pajak yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang meliputi sejarah berdirinya KKP, struktur 

organisasi dan pembagian tugas. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan 
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mengenai metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan 

melakukan analisis permasalahan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan satu persatu dari rumusan masalah yang 

akan dijelaskan secara rinci dengan menggunakan data dan fakta yang ada di 

lapangan. 

 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Pada bab ini disampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu disampaikan 

pula beberapa saran yang bersifat membangun bagi beberapa pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


