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Abstrak 

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak diantaranya dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak. 

Salah satu upaya tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi electronic sebagai 

media untuk menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak e-filling, selain untuk 

memudahkan DJP dalam pengelolaan Database, Direktorat Jenderal Pajak juga 

diharapkan dapat memberikan layanan prima terhadap Wajib Pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan Wajib Pajak sekaligus dapat meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

kebijakan e-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di 

Direktorat Jenderal Pajak dengan tahun penelitian 2013 sampai dengan 2017. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, dengan mencoba 

menemukan bagaimana penerapan e-filling sebagai aplikasi dalam penyampaian SPT 

serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam 

penyampaian SPT Tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

skunder 

 

Kata Kunci : e-filling, SPT, Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

PENDAHULUAN 

Definis pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah “Penerimaan pajak 

merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat di 

kembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. 

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara 

dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan 

rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam 

realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih 

rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Banyu Ageng; 2011). Instansi negara yang 

memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang 
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perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak dimana dibawahi langsung Kementrian 

Keuangan. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 Pasal 1 

dan 2 menegaskan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan sebagian 

tugas pokok Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari 

pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis, 

pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perpajakan, pelaksanaan pemungutan 

pajak, pengamanan teknis atas pemungutan pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Pajak di Departemen Keuangan 

diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran dan keinginan 

masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak. 

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan kesadaran dan 

keinginan Wajib Pajak untuk tertib dalam berkepatuhan pajak adalah dengan 

mereformasi dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filling, Melalui 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 bahwa Wajib Pajak dapat 

menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik (e-filling) yang dapat 

digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik. Sebelum di berlakukannya 

penerapan e-filling dalam hal pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak, Wajib Pajak 

melaporakan langsung ke Pelayanan Kantor Pajak dan drop box yang ditempatkan di 

beberapa perkantoran dan pusat perbelanjaan dan dengan semakin berkembangnya 

dunia internet dan berada di era digital Dirjen Pajak melakukan terobosan agar 

mempermudah pelayanan pelaporan SPT melalui aplikasi e-filling. Dengan hadirnya 

system lapor SPT online (e-filling) sebenarnya memberikan beragam manfaat bagi 

Wajib Pajak, yaitu : mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data 

DJP, mengurangi pertemuan langsung Wajib Pajak dengan petugas pajak, mengurangi 

dampak antrean dokumen dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Dimana dari 

manfaat menggunakan e-filling tersebutdapat juga meningkatkan layanan DJP kepada 

Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan pajak akan juga turut meningkat 
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Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para 

Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-

undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak wajib 

mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani sertamenyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur 

jenderal pajak”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka melaporkan SPT merupakan 

kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib pajak. 

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu 

mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian oleh Melli et al (2012) 

memberikan bukti empiris bahwa di KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan 

efiling kurang efektif. Berbeda dengan Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP 

Pratama Gresik Utara memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan 

penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Sedangkan penelitian 

Eugenia et al (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan e-filing tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak orang 

pribadi studi kasus di Kota Surabaya. Penelitian Anna and Ng Lee di Malaysia (2010), 

penelitian Edison di Tanzania (2014) dan penelitian Harrison and Nahashon di Kenya 

(2015) memperoleh hasil bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak.  

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis penerapan sistem e-

filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib 

Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Batasan masalah dan identifikasi masalah 

yang telah ditentukan Oleh penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian 

surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Adapun Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah untuk mengetahui penerapan kebijakan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pada di Direktorat 

Jenderal Pajak 
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KERANGKA TEORI 

Pajak 

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, “pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.”  

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

Menurut (Suandy, 2001) Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi 

syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. (Nurhidayah, 2015) 

menyimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi 

atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-

Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau 

berkedudukan di Indonesia. Sedangkan objek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. 

Dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan telah 

memberikan penegasan mengenai objek Pajak Penghasilan yaitu penghasilan. 

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh adalah“setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atauuntuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun.”  

Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara 

langsung dapat ditunjukkan, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sesuai dengan 

bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara 

berdasarkan undang-undang”.  
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Fungsi pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi finansial (budgeter) dan 

fungsi mengatur (regulerend) (Suandy, 2001).Fungsi finansial pajak yaitu memasukkan 

uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara.Fungsi mengatur (regulerend) pajak yaitu pajak digunakan sebagai 

alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan 

tujuan tertentu.Misalnya pemberian insentif pajak seperti tax holiday dalam rangka 

meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, pengenaan 

pajak ekspor, dan lain sebagainya. 

Surat Pemberitahuan (SPT)  

Pengertian SPT 

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 

2009 mengakui KUP Pasal 1 angka 11 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi 

Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan 

jumlah pajak dan pembayaran. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah 

pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang 

harus dilampirkan serta cara digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan.  

Wajib Pajak  wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2) Lengkap artinya memuat semua unsur-unsuryang berkaitan dengan objek 

pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan 
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3) Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-

unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT. 

Fungsi SPT 

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak dan dari sisi Pemotong atau 

Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut : 

1) Wajib Pajak Penghasilan 

a) Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan 

pajak yang sebenarnya terutang. 

b) Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun 

pajak/bagian tahun pajak. 

c) Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang 

pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu 

masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Pemotong/Pemungut Pajak 

Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang 

dipotong/dipungut dan disetorkan. 

Jenis SPT 

SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. Berdasarkan waktu 

pelaporan, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa 

pajak. 

2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam 

suatu tahun pajak. 

Pengisian, Penyampaian, Prosedur, dan Pembetulan SPT 

Pengisian dan Penyampaian SPT 

Setiap Wajbi Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar/dikukuhkan. Wajib Pajak 
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yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan 

dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan 

SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. 

Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan 

menandatanganinya. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa 

khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus 

dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani 

oleh pengurus/direksi (Parasi, 2015). 

SPT disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak 

terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib 

Pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos 

dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

1) Prosedur Penyelesaian SPT 

Menurut Mardiasmo (2013:30) prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah:  

a) Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri 

SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara 

lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara 

lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir 

SPT tersebut. 

b) Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka 

Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta 

menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan 

atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. 

c) Wajib Pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang 

selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. 
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d) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan 

tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang 

semuanya memiliki kekuatan hokum yang sama. 

e) Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain : 

1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan 

berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan 

lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena 

Pajak. 

2. Untuk SPT Masa PPh 21/26 

3. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan : 

perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang 

bersangkutan. 

2) Pembetulan SPT  

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka Wajib 

Pajak kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah saat terutang 

atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat : 

a) DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT 

berakibat pajak terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga 2% ( dua persem ) sebulan atau jumlah 

pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakir 

sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT. 

b) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum 

dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya Wajib Pajak dengan 

kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan 

disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 

2 ( dua ) kali jumlah pajak yang kurang bayar. 

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP 

belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak ( SKP ), Wajib Pajak dengan kesadaran 

sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran 
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pengisian SPT atas pengungkapan Wajib Pajak. Hal ini menimbulkan akibat sebagai 

berikut : 

1) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil; atau 

2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih bear; atau 

3) Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil; atau 

4) Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil. 

Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran 

pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% ( 

lima puluh persen ) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum 

laporan disampaikan. 

Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT 

1) Batas Waktu Penyampaian SPT  

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2009 tentang 

KUP : 

a) Untuk SPT Masa, paling lama 20 ( dua puluh ) hari setelah akhir masa 

pajak 

b) Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Paling lama 3 ( tiga ) 

bulan setelah akhir tahun pajak. 

c) Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan, paling lama 4 ( empat ) 

bulan setelah akhir tahun pajak. 

2) Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT 

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan. Tetapi Wajib 

Pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling 

lama 2 ( dua ) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan pepranjangan 

batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada KPP dengan disertai : 

a) Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan 

b) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu 

tahun pajak. 

c) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut 

perhitungan sementara tersebut. 

3) Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT 
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Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalan 

undang – undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi 

dan/atau sanksi pidana sebagai berikut : 

a) Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa : 

Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas 

jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda: 

1. SPT Tahunan orang pribadi sebesar Rp 100.000,- 

2. SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp 1.000.000,- 

3. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000 

4. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000 

b) Pasal 13A UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa 

apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT 

tetapi isinya tidak benar atau t idak lengkap, atau melampirkan 

keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak 

dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar. Sedangkan kealpaan kedua akan didenda paling sedikit 

1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak / kurang bayar atau pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan / 

paling lama 1 (satu) tahun. 

c) Pasal 39 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila 

Wajib Pajak dengan tidak sengaja menyimpan buku, catatan, atau 

dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan : 

1. Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 

(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak / kurang bayar atau 

pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 

(enam) tahun. 

2. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali 

sanksi diatas 
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3. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT 

yang tidak benar / lengkap dalam rangka restitusi / kompensasi / 

pengkreditan pajak. Dipidana penjara paling sekitar 6 (enam) 

bulan. Paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) 

kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

/ kurang bayar 

e-filing 

Secara etimologi e-filing terdiri dari dua kata, yaitu: e untuk electronic dan 

filing. Electronic berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan filing berarti 

pengisian formulir. Jadi e-filing merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu 

pengisian atau penyampaian SPT tahunan. Menurut Pasal 1 yat (6) Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak, Nomor PER-1/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Elektronik mendefinisikan SPT Elektronik atau e-filing sebagai Surat Pemebritahuan 

(SPT) yang disampaikan secara elektronik 

Penerapane-Filling  

Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam 

hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi DJP 

untuk senantiasa menyesuaikan diri.Guna Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak 

dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), DJP mengembangkan e-SPT dan 

e-Filing yang berbasis web. Hal tersebut memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak 

di antaranya pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui konsep One Stop 

Service yang melayani seluruh jenis pajak, sumber daya manusia yang lebih profesional 

karena telah terdapat fit and proper test dan competency mapping, pemeriksaan yang 

lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi, adanya tenaga Account 

Representative (AR) yang bertugas membantu segala permasalahan Wajib Pajak, dan 

Pemanfaatan IT secara maksimal salah satunya melalui e-filling (Abdurrohman et al., 

2015).  

e-Filling merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan 

IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2017, e-Filing adalah suatu cara penyampaian 

SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 
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internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa 

Aplikasi atau Applicatiom Service Provider (ASP). 

Proses penggunaan e-Filing dibedakan menjadi dua jenis yaitu e-Filing Dial Up 

dan e-Filing melalui ASP. e-Filing Dial Up adalah cara penyampaian SPT yang 

langsung terhubung dengan server di Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui modem 

dari PC Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, e-Filing Dial Up belum banyak 

digunakan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak. Sedangkan e-Filing melalui ASP 

penggunaannya melalui beberapa proses di antaranya harus mendaftar ke ASP terlebih 

dahulu, kemudian menginstal aplikasi E-SPT, melakukan penyampaian SPT secara 

online lalu mencetak form induk SPT ke KPP.  

e-Filing melalui website DJP mulai digunakan setelah berlakunya PER – 

39/PJ/2011 yaitu pada tanggal 1 Februari 2012. e-Filing melalui website DJP 

memberikan pelayanan berupa penyampaian dua jenis SPT, yaitu SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 

Pribadi formulir 1770SS.  

Aturan Pelaporan SPT Melalui e-filling 

Berikut adalah ketentuan Pelaporan SPT e-Filing;  

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukanselama 

24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggudengan standar 

WaktuIndonesia Bagian Barat (WIB).  

2. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, 

dianggap disampaikan tepatwaktu.  

3. Wajib Pajak mencetak dan menandatangani induk Surat Pemberitahuan yang 

telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

4. Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan 

ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung 

atau melalui pos secaratercatat, paling lama :  

a) 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan 

dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelumbatas akhir 

penyampaian  
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b) 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan 

secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan 

setelahlewat batas akhirpenyampaian  

Meskipun Wajib Pajak sudah menyampaikan SPT nya melalui file yang 

dikirim ke DJP sudah digitalisasi, tetapi hukum yang berlaku masih belum 

memperbolehkan”digital signature” atau tanda tangan digital diperbolehkan 

secara hukum, yang masih diakui keabsahannya adalah tanda tangan asli.  

5. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen lainnya yang 

dipersyaratkan, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan  

6. Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal Penerimaan Surat 

Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti 

Penerimaan secara elektronik.  

7. Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor 

Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat 

Pemberitahuan (NTPS) danNomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta 

nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).  

Kewajiban Pelaporan SPT melalui e-filling 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan memberlakukan aturan 

terbaru  terkait wajib lapor  pajak  online, atau e-Filing surat pemberitahuan (SPT) 

Masa Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21/26 dan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. 

Peraturan untuk modernisasi dan penyederhanaan administrasi pengelolaan SPT 

dalam mendukung kemudahan berusaha ini akan efektif berlaku per 1 April 2018.  

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan pada 26 Januari 

2018. Beleid yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 243/PMK.03/2014 

tersebut menegaskan format dokumen elektronik tidak dapat lagi disampaikan secara 

langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  

PMK Nomor 9/PMK.03/2018 juga menyebutkan, kewajiban pelaporan untuk 

SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 25, dan PPN dengan pajak terutang nihil alias 

nol, telah dihapuskan, kecuali untuk masa pajak Desember. Artinya, pengusaha yang 

https://bisnis.tempo.co/read/1070133/viral-beredar-foto-bu-dendy-sambangi-kantor-pajak-tulungagung
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memiliki karyawan dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) yang ditetapkan pemerintah tidak wajib melaporkan SPT. 

Selain itu, Wajib Pajak yang tidak memiliki transaksi PPN atau memiliki 

transaksi dengan jenis-jenis objek pajak yang dipungut PPN tertentu, seperti PPN atas 

Kegiatan Membangun Sendiri, PPN Impor Barang dan Jasa Luar Negeri, juga tidak 

diwajibkan lapor SPT. 

Berikut Manfaat dari pelaporan SPT melalui e-filling: 

1. Lapor Pajak Dari Mana Saja, Kapan Saja 

Sejak adanya sistem efiling pajak, Wajib Pajak tak perlu datang dan antre 

lagi ke KPP untuk lapor pajak.Sepanjang terhubung dengan internet, Wajib 

Pajak dapat lapor dari mana saja, kapan saja. 

2. Hemat Waktu 

Karena tidak perlu lagi datang ke KPP dan mengantre, Wajib Pajak dapat 

menghemat banyak waktu. 

3. Bukti Lapor Tak Mudah Hilang 

Sebelumnya, ketika lapor manual, biasanya Wajib Pajak diberi bukti 

lapor berupa BPS (Bukti Penerimaan Surat) yang berwarna kuning, 

sehingga sering kali juga disebut sebagai 'bukti kuning'. Melalui sistem 

lapor pajak online, bukti lapor tersebut dinamakan BPE (Bukti Penerimaan 

Elektronik), yang didalamnya terdapat NTTE (Nomor Tanda Terima 

Elektronik). Dengan menggunakan e-Filing bukti bayar pajak tersimpan 

dengan aman dalam jangka waktu lama. 

4. Terhindar dari Risiko Keterlambatan 

Walaupun sangat tidak disarankan, sering kali Wajib Pajak melakukan 

pelaporan jelang tenggat waktu. Melalui efiling pajak, jika tak terhindarkan, 

Wajib Pajak tetap dapat melaporkan pajaknya, meskipun kantor pajak sudah 

tutup. Waktu Wajib Pajak mengunggah file SPT-nya dan mengklik lapor, 

adalah waktu yang tercatat pada BPE. Sehingga melalui efiling pajak ini, 

Wajib Pajak dapat terhindar dari risiko keterlambatan dan terkena 

denda dari DJP.Pada penyedia jasa aplikasi e-filing tertentu misalnya, juga 

selalu mengirimkan email pengingat otomatis yang mengingatkan pengguna 

https://www.online-pajak.com/id/efiling-pajak-online
https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak-bukti-bayar-pajak-online-ntpn-bpn
https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak-bukti-bayar-pajak-online-ntpn-bpn
https://www.online-pajak.com/id/efiling-pajak-online
https://www.online-pajak.com/id/efiling-pajak-online
https://www.online-pajak.com/id/cara-lapor-spt-tahunan-online-badan
https://www.online-pajak.com/id/cara-lapor-spt-tahunan-online-badan
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aplikasinya untuk melaporkan pajak tepat waktu, bahkan lebih awal, agar 

terhindar dari masalah teknis. 

Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian Hardiningsih (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemauan membayar pajak menunjukan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran 

membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap 

Wajib Pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif 

terhadap kemauan membayar pajak. 

Noviandini (2012) meneliti pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi 

kemudahan penggunaan dan kepuasan Wajib Pajak terhadap penggunaan e-filing bagi 

Wajib Pajak di Yogyakarta memperoleh bukti empiris bahwa kebermanfaatan, 

kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan 

efiling. Semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna dalam 

mengoperasikan e-filing maka Wajib Pajak akan semakin sering menggunakan e-filing. 

Sedangkan penelitian Melli et al (2012) memperoleh bukti empiris bahwa di KPP 

Pratama Palembang Ilir Timur penerapan e-filing kurang efektif. 

Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik 

Utaramemperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT 

dariWP dari tahun 2011 sampai dengan 2014.Dan sedangkan penelitian Eugenia et a 

l(2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan e-filing tidak memiliki 

pengaruhyang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi studi 

kasus diKota Surabaya. Penelitian Anna and Ng Lee di Malaysia (2010), penelitian 

Edison di Tanzania (2014) dan penelitian Harrison and Nahashon di Kenya (2015) 

memperoleh hasil bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Model Konsep dan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai penerapan e-Filing serta pengaruhnya 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka, dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar 

pembentukan hipotesis seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut: 
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Gambar 1 

                                                    Model Konseptual 

 

 

 

 

Hipotesis 

H: Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam 

penyampaian SPT Tahunan 

 

Gambar   2 

Alur Rerangka Pemikiran 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, 

yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan (Nazir: 2005). 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan 

pendekatan kuantitatif. 

Penerapan e-filling 
Terdapat pengaruh / Tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

pajak 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang – 

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Penyampaian SPT 

Manual PER – 01/PJ/2017 (e-filling) 

Direktorat Jenderal Pajak 

Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 
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Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian dengan instansi terkait yaitu di Direktorat Jenderal Pajakyang 

beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di 

Direktorat Jenderal Pajak.WPOP yang menjadi sampel penelitian dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu (purposive sampling). Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, ini berkaitan dengan ketersediaan data. Direktorat 

Jenderal Pajak WPOP yang diijinkan penyampaian SPTnya melalui penerapan 

e-filling 

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif yang lapor e-filing yang terdaftar 

Direktorat Jenderal Pajak selama periode pengamatan yaitu tahun 2013 -2017 

  

Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder.Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat 

berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain 

atau dari orang lain (Sugiyono : 2012). Penulis juga menggunakan data sekunder hasil 

dari studi pustaka.Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur – literatur yang dapat 

menunjang penelitian.yaitu literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Data yang digunakan dalampenelitian ini diperoleh dari database Direktorat Jenderal 

Pajak 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi lapangan  

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan dari 

Direktorat Jenderal Pajak 
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2. Studi kepustakaan 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitudengan 

mempelajari buku – buku literatur,  peraturan perundang-undangan, hasil 

penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah 

yang di teliti (Moleong : 2012) 

 

Metode Analisis Data 

 Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi (Sugiyono : 2012) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Direktorat Jenderal Pajak 

 Direktorat Jenderal pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah kementrian 

keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah 

menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin 

Kedaulatan dan Kemandirian Negara, sedangkan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah 

menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan : 

mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan 

penegakan hokum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan 

profesional dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja 

 

Analisis Penerapan e-filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

Penyampaian SPT Tahunan 

 e-filling adalah suatu cara proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan 

secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat 

Jenderal Pajak yang beralamat  di https://djponline.pajak.go.id atau perusahaan 

penyedia Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) seperti online pajak yang 

menyediakan lapor pajak secara gratis. Tujuan dari e-filling sendiri adalah untuk 

https://djponline.pajak.go.id/
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memudahkan WP dalam melaporkan SPT, dimana jika sebelumnya perekaman 

dilakukan secara manual dimana dapat menghabiskan waktu cukup banyak khususnya 

pada saat pengantrian di bagian pelayanan, dengan melaporkan SPT menggunakan e-

filling WP tidak perlu lagi melakukan pengantrian pada saat melaporkan SPT. Jumlah 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-filling untuk melaporkan SPT 

Tahunannya di Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Gambar 1 

 

Gambar 1 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor dengan e-filling di DJP 

 

Sumber : Subdit Pendukung Operasional Dit Teknologi Informasi Perpajakan 

 

 Berdasarkan Gambar 1, pada tahun pajak 2013 jumlah Wajib Pajak yang 

menggunakan e-fillingsebagai media pelaporan SPT Tahunan sebanyak 7.219. Tahun 

2014 pengguna e-fillingbertambah menjadi 1.005.098 Wajib Pajak.Tahun 2015 

pengguna e-filling 2.572.126 Wajib Pajak, jumlah ini meningkat hampir 3 kali lipat dari 

tahun pajak 2014.Tahun 2016 pengguna e-filling bertambah cukup signifikan yaitu 

sebesar 7.693.903.dimana hampir 3 kali lipat dari tahun pajak 2015.Pada tahun 2017 

pengguna e-fillingmengalami peningkatan yaitu sebesar 8.416.146. Dari data di atas 

dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-

fillinguntuk melaporkan SPT Tahunannya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya 

terutama untuk tahun 2016 hampir mengalami peningkatan 300% dari tahun 

sebelumnya. Dan dapat dipastikan juga bahwa kebijakan Direktorat Jenderal Pajak 
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untuk mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi agar melaporkan SPT melalui e-filling 

berjalan dengan baik karna semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang melaporkan SPT menggunakan e-filling. 

 

Gambar 2 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. 

 

 
Sumber : Subdit Pendukung Operasional Dit Teknologi Informasi Perpajakan 

 

 Berdasarkan gambar di atas jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

Direktorat Jenderal Pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 

jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di DJP sebesar 17.220.323 dan pada 

tahun 2017 Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar sebesar 27.271.655. Adanya 

peningkatan ini menunjukan bahwa antara tahun 2013 sampai 2017 semakin banyak 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak, dan hal ini juga menandakan peningkatan pelaporan SPT 

Tahunan Orang Pribadi dari tahun ke tahun. 
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Gambar 3 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT di DJP 

 

Sumber : Subdit Pendukung Operasional Dit Teknologi Informasi Perpajakan 

 

 Berdasarkan Gambar 3 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT 

Tahunannya mengalami fluktuasi.Dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan 

sebesar 11.6%.Tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2.5%. hal ini 

berlanjut hingga tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 12.5% dan 

pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3.1%. Jadi apakah 

penerapan e-filling mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian 

SPT Tahunan? 

 Pada tahun 2013 penerapan e-filling mulai dilaksanakan, terdapat 7.219 Wajib 

Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya melalui e-filling atau sekitar 0.08% dari total 

penerimaan SPT Tahunan.Pada tahun 2014 Wajib Pajak yang menggunakan e-filling 

meningkat sebesar 9.9% dari jumlah WPOP Lapor SPT Tahunan. Pada tahun 2015 

pengguna e-filling mengalami peningkatan sebesar 24.8% dari jumlah WPOP lapor 

SPT. Di tahun 2016 mengalami pengguna e-filling mengalami peningkatan signifikan 

sebesar 65.8% dari jumlah WPOP lapor SPT dan di tahun 2017 pengguna e-fillingjuga 

mengalami peningkatan sebesar 74.3% dari jumlah WPOP lapor SPT. 
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Gambar 4 

Perbandingan WP lapor e-filling dan Total Penerimaan SPT Tahunan 

 

Sumber : Subdit Pendukung Operasional Dit Teknologi Informasi Perpajakan 

 

 Berdasarkan Gambar 4 dapat di ketahui bahwa total penerimaan SPT Tahunan 

setelah dilaksanakan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filling mengalami 

kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, tetapi mengalami penurunan pada 

Tahun 2017. Dalam Hal pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi e-filling dari 

tahun 2013 -2017 terus mengalami peningkatan dan ini berarti selama tahun tersebut  

sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan dengan e-filling 

berjalan dengan baik. Penurunan jumlah Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan yang 

terjadi di tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak menunjukan kurangnya kesadaran 

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, padahal 

Direktorat Jenderal Pajak sudah berupaya agar kepatuhan Wajib Pajak terus meningkat 

seperti dengan membuat aplikasi e-filling dimana untuk memudahkan Wajib Pajak 

dalam hal pelaporan SPT Tahunan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
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Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2017. Hal ini berarti bahwa 

Direktorat Jenderal Pajak sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi aplikasi e-

filling dari awal di luncurkannya aplikasi ini sampai dengan tahun 2017, hal itu dapat 

dilihat dari peningkatan penggunaan aplikasi e-filling oleh Wajib Pajak dalam 

melaporkan SPT dan juga terdapat peningkatan kepatuhan perpajakan dalam hal ini 

meningkatnya jumlah SPT Tahunan yang di laporkan antara tahun 2013 sampai dengan 

2018, tetapi di tahun 2017 walaupun penggunaan aplikasi e-filling meningkat dari tahun 

sebelumnnya justru kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan mengalami 

penurunan berarti masih terdapat ketidaksadaran Wajib Pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. 

 

Saran 

 Hasil ini dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa 

dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak cukup dengan meluncurkan atau 

mengembangkan program aplikasi saja, tetapi mungkin bisa melakukan berbagai 

program lain dimana program tersebut lebih memberikan edukasi Wajib Pajak tentang 

pentingnya kesadaran pajak sebagai tolak ukur peran Wajib Pajak dalam pembangunan 

Bangsa dan Bernegara. 
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