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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan era globalisasi ditandai dengan perubahan 

perilaku dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh yang terlihat 

nyata saat ini adalah perkembangan dalam bidang teknologi 

informasi. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi 

memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan 

manusia yang banyak memberikan manfaat dan kemudahan. 

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi mengalami 

kemajuan yang begitu pesat, termasuk teknologi kearsipan. 

Kemajuan teknologi kearsipan merupakan munculnya jenis arsip 

yang disebut dengan arsip elektronik. Menurut Pratama (2008, dalam 

Sugihanti, 2011) arsip elektronik lebih bersifat praktis dan memiliki 

tingkat risiko yang lebih kecil. Teknologi kearsipan elektronik ini 

akan memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan 

tugas-tugas kearsipan, terutama bagi kantor-kantor yang memerlukan 

pelayanan yang cepat dan memiliki banyak arsip dalam kegiatan 

organisasinya, karena akan membantu dalam mempercepat 

pengelolahan arsip tersebut. Teknologi kearsipan elektronik ini juga 

dimanfaatkan oleh departemen-departemen keuangan, termasuk 

perpajakan. 

Di bidang perpajakan khususnya pada Kantor Pelayanan 

Pajak telah mengimplementasikan arsip elektronik. Salah satu contoh 
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arsip elektronik yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu e-

filing. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi teknologi 

informasi dalam kegiatan perpajakan terus dilakukan guna 

memudahkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan pelayanan 

kepada Wajib Pajak (Novarina, 2005 dalam Putra, Firdaus, dan 

Misra, 2013). Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sebuah Surat 

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 

tanggal 12 Januari 2005 sebagaimana telah direvisi kembali dalam 

peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 berlaku sejak 1 Maret 2009 dan 

telah diubah dengan PER-36/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 

tentang Tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara 

elektronik (e-filing) melalui perusahan Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provier (ASP). Sejak Januari 2014, Wajib Pajak 

diwajibkan mengisi dan melaporkan SPT menggunakan fasilitas e-

filing. 

E-filing merupakan sebuah layanan pengiriman atau 

penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi atau 

badan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP dengan 

memanfaatkan internet secara online dan realtime, sehingga Wajib 

Pajak tidak perlu melakukan pencetakan semua formulir laporan dan 

menunggu tanda terima secara manual (Wiyono, 2008). Tujuan 

utama e-filling membantu memangkas biaya dan waktu yang 

dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan 

melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat. Dengan 

cepat dan mudahnya pelaporan pajak menggunakan fasilitas e-filing
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berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam 

hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan 

administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan 

pengarsipan laporan SPT. Sehingga dengan adanya sistem e-filing 

pelaporan menjadi mudah dan cepat, serta diharapkan jumlah Wajib 

Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara akan tercapai. 

Penggunaan fasilitas e-filing di Indonesia masih 

rendah. Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro 

Petrus menyatakan, dari total Wajib Pajak Pribadi 24 juta hanya 150 

ribu yang menggunakan fasilitas e-filing (www.detikfinance.com). 

Saat ini tidak semua Wajib Pajak menggunakan fasilitas e-filing, 

sebab kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak atau 

Wajib Pajak yang belum bisa menerima teknologi baru dalam 

pelaporan pajaknya (Kirana, 2010). Wajib pajak beranggapan bahwa 

pelaporan SPT menggunakan sistem komputer membingungkan dan 

menyulitkan. Jika partisipasi Wajib Pajak dalam penggunaan e-filing 

masih rendah, maka dapat dikatakan bahwa penciptaan sistem e-

filing oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum berhasil. Menurut 

Tjini dan Baridwan (2012) mengatakan bahwa seorang individu 

apabila menilai sesuatu yang bermanfaat baginya, maka pada saat itu 

juga individu akan berminat menggunakannya lagi dan akan 

mendatangkan kepuasan. Dimana kepuasan pengguna sebagai 

indikator penting dalam pengukuran dari keberhasilan suatu sistem 

(Sudarmadi, 2010). Rendahnya penerimaan penggunaan sistem e-

filing untuk penyampaian SPT juga akan mengakibatkan 
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keterlambatan penerimaan penyampaian SPT oleh Direktorat 

Jenderal Pajak, akibatnya Direktorat Jenderal Pajak akan mengalami 

keterlambatan dalam pengelolan arsip. Hal ini akan merugikan 

Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengeluarkan biaya besar untuk 

menciptakan suatu sistem informasi yang lebih baik demi 

memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. 

Penelitian tentang penggunaan dan penerimaan suatu 

teknologi baru pernah dilakukan oleh Wiyono (2008) dan Noviandini 

(2012). Wiyono (2008) menggunakan beberapa variabel independen 

yang mempengaruhi penggunaan dan penerimaan suatu teknologi, 

yaitu: persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap 

penggunaan, kerumitan, kesukarelaan, pengalaman, dan jenis 

kelamin. Sedangkan Noviandini (2012) menggunakan beberapa 

variabel independen dalam menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan dan penerimaan suatu teknologi, yaitu: 

persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan 

kepuasan pengguna. 

Beberapa penelitian terdahulu meneliti perilaku penerimaan 

suatu teknologi informasi baru dengan menggunakan model 

Technology Acceptance Model (TAM). Wiyono (2008) melakukan 

penelitian dalam evaluasi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap 

penggunaan e-filing sebagai sarana pelaporan pajak secara online dan 

realtime. Hasil penelitian Wiyono (2008) menunjukkan bahwa 

persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan senyatanya, sedangkan minat
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perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

senyatanya. Kerumitan memiliki hubungan signifikan terhadap 

penggunaan senyatanya dan jenis kelamin signifikan terhadap 

persepsi kemudahan, sedangkan pengalaman dan kesukarelaan tidak 

signifikan terhadap penggunaan senyatanya. Noviandini (2012) juga 

melakukan penelitian untuk melihat pengaruh persepsi 

kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan 

Wajib Pajak terhadap penggunaan e-filing bagi Wajib Pajak. Hasil 

penelitian Noviandini (2012) menyatakan bahwa persepsi 

kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan e-filing, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penggunaan e-filing, dan kepuasan 

Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan e-filing. Berikutnya penelitian ini akan meneliti 

pengaruh kerumitan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi 

kegunaan, dan kepuasan pengguna terhadap penggunaan fasilitas e-

filing. 

Variabel independen pertama kerumitan didefinisikan 

sebagai tindakan persepsi terhadap teknologi yang dipersepsikan 

oleh pengguna sebagai hal yang relatif sulit dipahami dan digunakan 

(Rogers dan Shoemakers, 1971 dalam Desmayanti, 2012). Thomson 

et al. (1991) dalam Wiyono (2008) menyatakan bahwa semakin 

rumit suatu inovasi, maka semakin rendah tingkat penyerapannya. 

Hal lain dinyatakan oleh Sugihanti (2011) bahwa sesuatu dapat
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dikatakan rumit (kompleks) jika hal tersebut melebihi keterbatasan 

kognitif manusia. 

Variabel independen kedua persepsi kemudahan penggunaan 

merupakan kepercayaan seseorang bahwa penggunaan suatu 

teknologi dapat dengan mudah digunakan dan dipahami (Tjini dan 

Baridwan, 2012). Persepsi kemudahan penggunaan ini menjadi 

penentu apakah penerapan suatu sistem dapat diterima atau tidak 

oleh pengguna. Dalam penerapan sistem e-filing¸ jika Wajib Pajak 

beranggapan bahwa menggunakan e-filing itu mudah digunakan dan 

dipahami, maka mendorong Wajib Pajak untuk memanfaatkan sistem 

e-filing dalam pelaporan pajaknya. Kemudahan yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk 

menggunakan fasilitas e-filing, sebaliknya jika Wajib Pajak merasa 

ketidakmudahan menggunakan dan memahami sistem e-filing maka 

akan menyebabkan Wajib Pajak tidak memanfaatkan sistem e-filing 

dalam pelaporan pajaknya. 

Variabel independen ketiga persepsi kegunaan merupakan 

persepsi terhadap kemanfaatan yang didefinisikan sebagai suatu 

ukuran dimana dalam penggunaan suatu teknologi dipercaya akan 

mendatangkan manfaat bagi penggunanya (Wibowo, 2008 dalam 

Tjini dan Baridwan, 2012). Persepsi kegunaan menjadi penentu 

apakah diterima atau tidaknya suatu sistem oleh pengguna. Dalam 

penerapan sistem e-filing, apabila Wajib Pajak beranggapan bahwa 

sistem e-filing bermanfaat bagi mereka dalam pelaporan pajaknya 

maka akan menyebabkan ketertarikan menggunakan sistem e-filing.
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Variabel keempat kepuasan penggunaan merupakan respon 

dari pengguna terhadap penggunaan keluaran suatu sistem informasi 

(sudarmadi, 2010). Penentu kepuasan penggunaan suatu sistem 

adalah mutu dari sistem dan informasi serta kegunaan sistem tersebut 

yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan pengguna. Apabila 

harapan dan kebutuhan pengguna telah terpenuhi serta mutu sistem 

dan informasi yang disediakan bernilai baik, maka hal ini akan 

mendukung kesuksesan dari sistem tersebut. Sehingga kepuasan 

penggunaan suatu sistem oleh pemakai menjadi tolak ukur 

keberhasilan suatu sistem. 

Variabel dependen penggunaan (penggunaan fasilitas e-

filing) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem 

dalam melaksanakan tugasnya, dimana pengukuran dari penggunaan 

ini berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan 

jumlah aplikasi yang dimanfaatkan. Dalam hal ini penggunaan 

sistem informasi yang terkait yaitu penggunaan sistem e-filing. 

Penggunaan sistem e-filing ini merupakan proses dimana Wajib 

Pajak menggunakan sistem e-filing untuk melaporkan SPT secara 

online dan realtime. Dengan tujuan mendapatkan kemudahan dan 

keuntungan dalam penyampaian SPT Wajib Pajak, dimana 

keuntungannya yaitu efektif dan efisiennya sistem e-filing. 

Tingkat kerumitan sistem mempengaruhi persepsi kegunaan 

sistem tersebut dan penggunaan actual, sehingga tingkat kerumitan 

memberikan dampak tidak langsung terhadap penggunaan sistem 

melalui persepsi kegunaan sistem tersebut. Apabila tingkat kerumitan
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suatu sistem rendah, maka kegunaan akan sistem tersebut tinggi, dan 

akan mengakibatkan tingginya pemanfaatan atau penggunaan akan 

sistem tersebut oleh pengguna. Sebaliknya apabila tingkat kerumitan 

suatu sistem tinggi, maka kegunaan akan sistem tersebut rendah, dan 

akan mengakibatkan rendahnya pemanfaatan atau penggunaan akan 

sistem tersebut oleh pengguna. Kerumitan penggunaan sistem dapat 

menjadi hubungan yang signifikan terhadap persepsi kegunaan dan 

secara langsung mempengaruhi penggunaan (Amarson dan Gardner, 

2004 dalam Purnama, 2010). 

Kemudahan penggunaan suatu sistem memberikan dampak 

tidak langsung terhadap kegunaan sistem tersebut dalam penggunaan 

sistem (Wiyono, 2008). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

ada pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan melalui persepsi kegunaan. Kemudahan penggunaan 

suatu sistem akan mempengaruhi kegunaan sistem tersebut dan akan 

penerimaan penggunaan (Iqbaria, 1997 dalam Agustiani, 2010). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini meneliti 

pengaruh variabel kerumitan, persepsi kemudahan penggunaan, 

persepsi kegunaan, dan kepuasan pengguna terhadap penggunaan 

fasilitas e-filing oleh Wajib Pajak. Penelitian ini juga meneliti 

pengaruh kerumitan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan e-filing melalui persepsi kegunaan sebagai variabel 

mediasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam menggunakan fasilitas e-

filing, apakah dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda
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akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda. Penelitian ini 

menggunakan obyek Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 

pekerjaan bebas, yaitu Advokat. Hal ini disebabkan Advokat 

merupakan salah satu pekerjaan bebas dan belum pernah diteliti 

secara spesifik. Objek penelitian yang diteliti adalah Advokat yang 

memberikan jasa konsultasi dan beracara (sebagai kuasa hukum) 

yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setiap kesuksesan teknologi informasi yang diterapkan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hal tersebut juga terkait 

dengan penelitian ini yang juga menganalisis kesuksesan teknologi 

informasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu e-filing. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi 

Wajib Pajak dalam penggunaan fasilitas e-filing yang diciptakan oleh 

Direktorat Jenderal. Selanjutnya rumusan pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kerumitan dan persepsi kemudahan penggunaan 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan? 

2. Apakah kerumitan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi 

kegunaan, dan kepuasan pengguna berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan fasilitas e-filing? 

3. Apakah kerumitan dan persepsi kemudahan penggunaan 

berpengaruh terhadap penggunaan fasilitas e-filing melalui 

persepsi kegunaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 

apakah terdapat pengaruh kerumitan dan persepsi kemudahan 

penggunaan terhadap persepsi kegunaan, apakah terdapat pengaruh 

kerumitan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan 

kepuasan pengguna terhadap penggunaan fasilitas e-filing, dan 

apakah terdapat pengaruh kerumitan dan persepsi kemudahan 

penggunaan terhadap penggunaan fasilitas e-filing melalui persepsi 

kegunaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik: 

Manfaat akademik yang diharapkan adalah memberikan 

kontribusi teoritis dan sebagai bahan masukan di bidang 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis: 

Manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak secara umum 

diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan 

pelayanan bagian sistem informasi dan pemeliharaan sistem 

informasi yang bersangkutan dan memberikan kontribusi praktis 

Direktorat Jenderal Pajak ke Application Service Provider 

(ASP) untuk mengembangkan e-filing selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 1 ini berisi seluruh pokok masalah yang akan dibahas 

pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab 2 ini berisi tentang teori-teori dan penelitian yang 

mendukung penelitian ini. Bab 2 ini juga berisi penelitian 

terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model 

penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab 3 ini berisi bagaimana jalannya penelitian ini, objek 

penelitian dan proses pengolahan data. Selain itu, bab 3 berisi 

tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan 

pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode 

pengumpulan data, populasi dan pengambilan sampel serta 

teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab 4 ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan 

dan membahas tentang hasil pengolahan data yang sudah 

dilakukan. Bab 4 ini berisi karakteristik objek penelitian, 

deskripsi data, analisis data dan pembahasan. 
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Bab 5 Simpulan, Keterbatasan, dan Saran 

Bab 5 ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian 

yang telah dilakukan. Bab 5 ini berisi tentang kesimpulan, 

keterbatasan dan saran yang ditujukan kepada penelitian 

selanjutnya.


