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ABSTRAK

RIKA SOLIHATUN. Tahun 2021. Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan
dan e-SPT Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada KPP PRATAMA BULUKUMBA. (Studi
kasus kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba). Karya Tulis Ilmiah Program
Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I,Dr.Rustan dan Pembimbing II,
Agusdiwana Suarni.

Prepopulated Data Pajak Masukan dan Surat Pemberitahua Elektronik (e-
SPT) Masa PNN merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi
administrasi Perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam
memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban
perpajakannya dapat terselesaikan dengan mudah dalam pelaksanaannya, dan
tujuannya untuk menciptakan administrasi perpajakan yang tertib dan
transparan.Tujuan penelitian untuk mengetahui Penerapan Prepopulated data
pajak masukan dan e-SPT Masa PPN dalam peningkatan pelaporan pajak
pertambahan nilai wajib pajak badan. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah jenis penelitian Deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan,
maka penulis melakukan kegiatan pengumpulan data tahun 2018-2021, dengan
cara wawancara dengan Bapak Dwi Bagas Widianto selaku Administrator Sistem
atau Seksi Penjaminan Kualitas Data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Prepopulated data
pajak dan e-SPT masa PPN sangat efektif dan efisien diKPP Pratama
Bulukumba, dapat dilihat dari kenaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan
penggunaan sistem Prepopulated data dan e-SPT masa PPN yang setiap
tahunnya mengalami kenaikan. Maka diharapkan Direktorat Jendral Pajak dan
Kantor wilayahnya, sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya, diantaranya
dengan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak dengan
tepat waktu, serta memberikan layanan terbaiknya terutama bagi para Wajib
Pajak.

Kata Kunci: Prepopulated Data Pajak, dan e- SPT.
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ABSTRACT

RIKA SOLIHATUN, 2021. Application of Prepopulated Input Tax Data and e-SPT
Period VAT in Improving Value Added Tax Reporting for Corporate Taxpayers
Registered at KPP PRATAMA BULUKUMBA. (Case study of the Bulukumba
Primary Tax Service office). Scientific Paper of D-III Taxation Study Program,
Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar.
Supervised by Supervisor I, Dr.Rustan. And Supervisor II Agusdiwana Suarni.

Prepopulated Input Tax Data and Electronic Notification Letters (e-SPT)
The PNN period is one part of the modernization process of Tax administration,
so that taxpayers have the convenience of fulfilling and completing their
obligations, so that the fulfillment of their tax obligations can be completed easily
in their implementation, and the aim is to create an orderly and transparent tax
administration. The purpose of this study is to determine the application of
prepopulated input tax data and e-SPT Period of VAT in increasing the value
added tax reporting of corporate taxpayers. The method used in this research is
descriptive research type. To obtain the necessary data, the authors carried out
data collection activities for 2018-2021, by interviewing Mr. Dwi Bagas Widianto
as the System Administrator or the Data Quality Assurance Section.

The results of this study indicate that the application of prepopulated tax
data and e-SPT for the VAT period is very effective and efficient at KPP Pratama
Bulukumba, it can be seen from the increase in Value Added Tax reporting and
the use of the Prepopulated data system and e-SPT for the VAT period which is
increasing every year. It is hoped that the Directorate General of Taxes and their
regional offices should be able to improve their performance, including by
providing counseling about the importance of paying taxes on time, and providing
the best services, especially for taxpayers.

Keywords: Prepopulated Tax Data, dan e-SPT.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah

berusaha meningkatkan pendapatan nasional, baik domestic maupun luar

negri. Dengan cara melaksanakan pembangunan disegala bidang yang perlu

untuk dikembangkan. Dan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian

pembiyayaan pembangunan yaitu dengan cara mendapatkan sumber-

sumber dana yang berasal dari dalam negri. Salah satunya adalah Pajak.

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1

Ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi Wajib kepada negara, yang

terutang, oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.” Dan seperti yang kita ketahui salah satu fungsi

perpajakan yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiyayai

pengeluarannya, sehingga diharapkan peran aktif bagi seluruh wajib pajak

dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya sangat diharapkan.

Cara untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, maka perlu

dilakukan upaya-upaya secara nyata, dari pihak yang terkait didalam

pelaksanaannya. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

meningkatkan atau menyempurnakan sistem dan mekanisme perpajakan.

Bentuk penyempurnaan sistem perpajakan antara lain dengan

diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2007, tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sertaUndang-Undang No.36
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Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dan bentuk penyempurnaan

mekanisme perpajakan antara lain dengan menyederhanakan prosedur

administrative dengan diberlakukannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Yang digunakan untuk semua jenis pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber yang paling utama bagi

pendapatan negara, dalam pembiayaan pemerintah dan pembangungan.

Dan salah satu tujuan Pajak itu sendiri adalah, untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan publik. Penyaluran

pajak, tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak saja

(wajib pajak), tapi juga kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.

Sebagai wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab, maka sebaiknya

membayar pajak secara rutin.

Dan tidak bisa dipungkiri, ada juga masyarakat yang tidak

membayarkan pajaknya, bahkan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib

pajak. Berdasarkan survai sementara, ketidakmauan wajib pajak untuk

mendaftarkan dirinya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya,

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah, kurangnya

pengetahuan masyarakat atas pentingnya pajak bagi negara kita. Serta tidak

ingin repot dengan prosedur pembayaran pajak, dan adanya rasa

ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus, dan berbagai hal lainnya.

Beberapa faktor tersebut mengakibatkan adanya ketidakpatuhan wajib

pajak dalam menyelesaikan pembayaran kewajiban perpajkannya. Sebagai

contoh, pelaporan pajak secara terutang, yang mengharuskan wajib pajak

melakukan transaksi yang cukup besar, serta harus melampirkan dokumen

atau hardcopy, dalam jumlah yang cukup banyak pula, sehingga dibutuhkan
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waktu yang cukup lama untuk menyalin data siwajib pajak. Hal inilah yang

mengakibatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), menjadi tertunda

dan terhambat. Pelaporan pajak secara manual inilah yang dapat

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyalinan ulang oleh fiskus.

Bukan hanya itu saja, SPT secara manual juga dapat menyebabkan

pemborosan tempat penyimpanan dan kertas.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka Direktorat Jendral Pajak

(DJP),menciptakan perangkat yang canggih serta teknologi, yang dapat

memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dalam menyelesaikan kewajiban

perpajakannya. Yaitu dengan diadakannya fasilitas prosedur pembayaran

melalui penerapan Prepopulated Data pajak, Faktur Pajak Elektronik (e-

Faktur), dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e- SPT). Suprianto (2020).

Secara umum dijelaskan bahwa system Prepopuluted adalah system

yang menyediakan Data pajak, berdasarkan Database yang telah ada

sebelumnya. Dan wajib pajak hanya perlu mengkonfirmsi data yang telah

diimput.Dian Efianti, mengemukakan pendapatnya mengenai Faktur Pajak

Elektronik atau biasa yang sering kita sebut dengan e-Faktur adalah Faktur

Pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik. Dan didalam peraturan

Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 menyebutkan bahwa e-SPT adalah

data Surat Pemberitahuan wajib pajak dalam bentuk elektonik yang dibuat

wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT, yang telah disediakan

oleh Direktorat Jendral Pajak. Vijhayanti (2012) menyatakan bahwa,

pemrosesan Data Pajak Masukan setelah penerapan e-SPT lebih evektif

dibandingkan sebelum diterapkannya system e-SPTini.
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Aplikasi e-SPT juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak

dalam melakukan pelaporan PPN yang disebut dengan e-SPT Masa PPN.

Dan pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang

dikenakan pada semua jenis transaksi jual beli, baik barang maupun jasa

pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang berstatus Pengusaha

Kena Pajak. Dan tujuan dari Direktorat jendral pajak yang memberikan

aplikasi e-SPT PPN , kepada wajib pajak yaitu agar Wajib pajak Merasa

dimudahkan dalam pelaporan SPT PPN nya.

Penerapan system Prepopulated data pajak, serta aplikasi e- SPT masa

PPn, diharapkan dapat membuat pengisian serta pelaporan PPN, menjadi

lebih efisien dan lebih mudah bagi wajib pajak, dalam menyelesaikan

kewajiban perpajakannya. Dan dengan adanya system danaplikasi ini, KPP

merasa ada peningkatan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Dan

wajib pajak merasa lebih dimudahkan dalam menyelesaikan pembayaran

pajaknya, dihematkan biayanya, serta cepat dalam perhitungannya dan

sangat akurat, datanyapun lebih terjamin amannya,serta berkurangnya

kesalahan dalam mengolah data-data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Prepopulated Data Pajak

Masukan dan e- SPT Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar pada KPP

Pratama Bulukumba”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi

adalah, Bagaimana Penerapan Prepoluted Data Pajak Masukan dan e- SPT

Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib

Pajak Badan Yang Terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Penerapan

Prepoluted Data Pajak Masukan dan e-SPT Masa PPN dalam Peningkatan

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar pada

KPP Pratama Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya, yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat

dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan

dengan system Prepoluted data pajak dan aplikasi e-SPT. Serta

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

hal perpajakan.

2) Manfaat Teoritis

a) Dengan adanya penelitian ini,diharapkan pembaca dapat

meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuannya.

b) Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa, sebagai

acuan untuk penelitian berikutnya.
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c) Sebagai penerapan Ilmu dan Teori, selama masa perkuliahan,

dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada

dilapangan.

3) Manfaat Praktis

Dalam penggunaan Sistem Prepopulated Data Pajak serta

Aplikasi e- SPT Masa PPN diharapkan dapat membuat pengisian dan

pelaporan PPN menjadi lebih efisien dan memudahkan bagi wajib

pajak. Adanya aplikasi ini membuat peneliti memiliki dugaan

sementara yaitu Wajib Pajak merasa ada peningkatan layanan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ada kemudahan dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan, ada penghematan biaya

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Undang-Undang No.28 tahun 2007, pasal 1 tentang Ketentuan umum

dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa, Pajak adalah “Kontribusi

wajib yangharus dibayarkan oleh Negara yang terutang, baik orang pribadi

maupun badan, yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan

yang akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan Negara, bagi

sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.”

Mardiasmo (2018), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara yang berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan

tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi), dan akan digunakan

untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum Negara.

Dari Definisi diatas, maka dapat diuraikan beberapa unsur dari pajak,

antara lain:

a) Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara, dan yang berhak

memungut pajak adalah Negara sendiri. Dan keuntungannya dapat

dirasakan oleh masyarakat.

b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan

disepakati. Sifat pemungutannya dipaksakan berdasarkan kewenangan

sesuai aturan pelaksanaannya.

c) Tidak ada kontraprestasi (tidak mendapat jasa timbal balik) secara

langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
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d) Pajak digunakan untuk membiyayai pengeluaran-pengeluaran

negara.

Berdasarkan beberapa definisi dan unsur dari pajak, yang telah

dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Pajak adalah iuran

wajib dari rakyat untuk kas Negara, sebagai suatu instrumen yang legal,

yangakan digunakan oleh pemerintah,yang diatur oleh Undang-Undang.

Olehkarena itu, dengan menjadi wajib pajak yang patuh, akan sangat

mempengaruhi perekonomian negara kita ini.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Sitti Resmi (2017), yaitu :

a) Fungsi finansial (budgeter)

Pajak sebagai sumber dana untuk pemerintah yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara. Dengan cara

memasukan uang sebanyak-banyaknya, dan akan dimasukan dikas

Negara.

b) Fungsi mengatur (Regularend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat, atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi politik

dengan tujuan tertentu.
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3. Dasar Hukum Perpajakan

Sebagai dasar hokum pelaksanaan penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak adalah sebagai

berikut:

a) UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan,

diganti dengan UU No.16/2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata

cara Perpajakan.(Triani, 2017)

b)UU No.7/1983, tentang Pajak Penghasilan/ UU PPh, digantidengan UU

No.17/2000.

c) UU No.8/1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa

Pajak atas Penjualan Barang Mewah / PPn BM, diganti dengan UU

No.18/2000

d) UU No.12/1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan/PBB,

digantidengan UUNo.12/1994.

e) UU No.19/1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/ UU

PPSP, diganti dengan UU No.19/2000.

f) UU No.21/1997, tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan/ BPHTB, diganti dengan UU No.20/2000.

g) UU Pengadilan pajak/UU PP. No. 14/2002.h). UU Bea Materai, UU

BM, UU No.13/1985.
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4. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak, terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang

dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Dan cara pengelompokan pajak,

didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat pada masing-masing

pajak, atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak.

(Mardiasmo, 2011:5)

a) Menurut golongannya

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung

sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tidak dapat

dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat

dialihkan atau diberikan kepihak yang lain. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai.

b) Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan

kondisi/keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang hanya memerhatikan kondisi

Objek wajib pajak. Yang menyebabkan timbullah kewajiban

wajib pajak, untuk membayar pajak. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak penjualanatas Barang Mewah.

c) Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dandigunakan untuk membiyayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajakpenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Bumi dan Bangunan.
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2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk membiyayai rumah tangga

daerah. Contoh: pajak hotel, pajak restorant, dan pajak

reklame.

d) Cara Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Tempat Tinggal) yaitu, asas yang

pemungutannya berdasarkan pada domisili atau tempat tinggak

wajib pajak dalam suatu negara.

2) Asas Sumber, yaitu asas yang pemungutan pajaknya

berdasarkansumber pendapatan atau penghasilan wajib pajak,

dalam suatu Negara.

3) Asas kebngsaan, yaitu pemungutan pajaknya berdasarkan

pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011) mendefinisikan pengertian Pajak

Pertambahan Nilai adalah, pertambahan nilai yang dapat berupa

barangmaupun jasa yang dikenakan tarif atas konsumsi dalam negri.

Pajak ini, dikenakan pada pengusaha yang menyerahkan barang

maupun jasanya kepada konsumen. Sehingga, pengusaha

menyerahkan barang maupun jasanya kepada konsumen.

b) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo (2020) menyatakan bahwa, pajak Pertambahan nilai

adalah, pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, dan pajak

ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yaitu:
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1) PPN Termaksud Pajak Tidak Langsung, karna secara ekonomis

Beban dari pajak ini, dapat dialihkan kepada pihak yang lain.

2) PPN merupakan Pajak Objektif, kewajiban untuk membayar

pajaknya ditentukan oleh adanya objek pajak. Dan adapun

subjek Objektifnya tidak terlalu dipertimbangkan.

3) Multi Stage Tax, dikenakan secara bertahab pada setiap mata

rantaijalur produksi dan distribusinya.

4) Non Komulatif, yang menggunakan prosedur mekanisme

pengkreditan pajak Masukan. Serta PPN yang akan dibayarkan

bukan merupakan unsur harga pokok.

5) Single Tarif (Tarif Tunggal), yang diIndonesia, hanya mengenal 1

sistem Tarif, yaitu 10%, untuk penyerahan dalam negri, dan 0%

untuk barang kena pajak.

6) Credit method, yaitu pajak terutang yang diperoleh dari hasil

pengurangan pajak yang dipungut.

7) Pajak atas Konsumsi dalam Negri, prinsip yang digunakan

adalah dimana tempat tujuannya, yaitu pajak yang diterapkan

dikenakan berdasarkan tempat barang atau jasa yang akan

dikonsumsi.

6. Wajib Pajak

a) Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2007, perubahan ketiga

dari Undang-Undang No.6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum

Perpajakan, yang didalamnya menjelaskan bahwa, Wajib Pajak

adalah “Orang Pribadi atau Badan, yang memiiliki kewajiban untuk
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membayarkan pajaknya, mendapatkan potongan pajak,serta

pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan,

sesuai dengan hak dan kewajiban perpajakannya, yang sesuai

dengan Undang-Undang Perpajakannya”.

Banyak wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi tidak mematuhui

kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, ada beberapa istilah untuk

wajib pajak, yaitu:

1) Wajib Pajak Efektif, yaitu wajib pajak yang mematuhi dan

memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya

berupa,menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa maupun

tahunan, sebagaimana mestinya.

2) Wajib Pajak non Efektif, yaitu wajib pajak yang tidak memenuhi dan

mematuhi kewajiban perpajakannya.

b) Kewajiban wajib Pajak

Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib

pajak,menurut Mardiasmo (2009:54), yaitu:

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak).

2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena

pajak (PKP).

3) Menghitung serta membayar kewajiban perpajakannya dengan

benar.

4) Mengambil SPT, serta mengisinya dengan baik dan benar, dan

melaporkannya kekantor pelayanan pajak, sesuai dengan batas

waktu yang telah ditentukan.
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5) Membuat Pembukuan dan mencatat pajaknya sendiri.

6) Jika fiskus akan memeriksa, maka wajib pajak, harus melakukan:

a) Memperlihatkan dan meminjamkan buku catatan dokumen yang

menjadi dasar perhitungan perpajakannya. Serta

memperlihatkan dokumen-dokumen, kegiatan usaha, pekerjaan

usaha, yang berhubungan dengan perpajakannya. Baik yang

bebaspajaknya,maupun objek yang terutang didalamnya.

b) Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang

dipandang perlu serta dapat memeberikan bantuan, guna untuk

membantu kelancaran pemeriksaan perpajakan.

c) Memberikan keterangan yang diperlukan oleh pihak fiskus,

kepada wajib pajak, dengan jujur dan benar.

d) Hak-Hak Wajib Pajak

sebagai wajib pajak yang baik, dan mematuhi kewajiban

perpajakan secara baik dan benar, maka ada hak-hak yang

harus dipatuhi oleh wajib pajak, diantaranya:

1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.

4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran

pembiyayaan pajaknya.

6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan

dalamsurat ketetapan pajak.

7) Meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.
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8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan

sanksi,serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

9) Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan

kewajibanperpajakannya.

10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajaknya.

b) Pengelompokan Wajib Pajak

Wajib pajak terbagi dalam 2 kelompok besar, yakni wajib pajak

Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Dan masing-masing dari ke 2

kelompok tersebut memiliki kategori tertentu.

1) Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Pada kategori ini, wajib pajak orang pribadi, dibagi menjadi 3

kategori, yaitu:

a) Orang Pribadi (Induk)

Wajib Pajak yang belum menikah, dan seorang suami yang

menjadi seorang kepala keluarga.

b) Hidup Berpisah (HB)

Wanita kawin, yang dikenakan pajak yang dibayar dengan

cara terpisah, disebabkan karena hidup terpisah berdasarkan

putusan hakim.

c) Pisah Harta (PH)

Suami Istri yang membayarkan pajaknya secara terpisah,

sebab ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

secara tertulis.
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2) Kategori Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Sesuai UU PPh, Wajib pajak badan adalah, sekumpulan orang

atau kelompok yang bergabung dan bekerjasama dalam bentuk

modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak memiliki usaha. Beberapa bentuk usaha dari

WP badan, yaitu sebagai berikut:

a) Perseroan Terbatas (PT).

b) Persekutuan Komanditer(CV/Commanditaire

Vennootschape).

c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),dengan nama dan bentuk

Usaha apapun.

d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dengan nama dan

bentukusaha apapun.

7. System Prepoluted Data Pajak Masukan

a) Pengertian System atau Fitur Prepopuluted Data Pajak Masukan

fitur prepopulated adalah fitur tambahan pada aplikasi e-faktur

desktop, yang tidak menghilangkan fungsi Key-in atau mekanisme

impor data CSV (file comma separated values) yaitu file teks yang

berisi daftar data.

Prepopulated pajak masukan adalah, system dimana DJP yang

akan menyediakan dan mempersiapkan data pajak masukan yang

dimiliki oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak),yang berdasarkan data

yang telah terekam sebelumnya. Dan dengan adanya fitur baru ini,

yaitu fitur Prepopulated data pajak masukan ini, PKP tidak perlu

memasukan data pajaknya secara manual. Dengan begitu, system ini
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diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan pengimputan data,

misalnya seperti, data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pada aplikasi sebelumnya, yakni aplikasi e-fakrut 2.0, PKP

harus melakukan pengimputan data faktur pajaknya secara

manual dan harus melalui skema impor atau bahkan melakukan

aplikasi system scanner e-faktur.

Dan dari beberapa metode diatas, dapat menyebabkan

permasalahan dilapangan. Sehingga, system Prepopulated yang

baru ini, diharapkan dapat mengatasi serta menyelesaikan

masalah-masalah yang akan timbul karna kekurangan dari system

pajak sebelumnya.

Dan adapun Informasi data yang tersaji dalam system

Prepopulated,yakni:

1) Prepopulated Pemberitahuan Import Barang (PIB)

2) Prepopulated Data Pajak Masukan (PM)

3) Prepopulated VAT (Value Added Tax ) Refund.

4) Prepopulated SPT Masa PPN.

b) Manfaat Fitur Prepopulated Data Pajak

Fitur Prepopulated data pajak memiliki beberapa manfaat, diantaranya

adalah:

1) Membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Masa PPN

dengan lengkap,benar,dan jelas. Sehingga tidak akan terjadi

kesalahan input, yang dapat merugikan hak-hak dari wajib

pajak.
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2) Dalam pembuatan faktur pajak serta Pelaporan Surat

Pemberitahuan(SPT) masa PPN dapat saling terhubung.

3) Dengan adanya system pembaharuan pada aplikasi e-faktur

ini, dapat meningkatkan kemudahan pelayanan kepada

PKP. Serta dapat memudahkan wajib pajak dalam

mengotomatisasi pengisian data pajak.

4) Data pajak yang menggunakan fitur ini, akan dijamin

keamanannya, karena telah divalidasi oleh pihak otoritas,

sehingga WP tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak

ketiga yang tidak resmi.

5) Proses Administrasi pelaporan SPT masa PPN, menjadi

lebih sederhana.

8. Faktur Pajak

a) Pengertian Faktur Pajak

(Mardiasmo 2018) Menjelaskan bahwa Faktur Pajak adalah, bukti

pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang

telah melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan BarangKena

Pajak (BKP). Faktur Pajak dibuat pada:

1) Saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Penyerahan Jasa

Kena Pajak (JKP);

2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran

yang terjadi sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

3) Saat lain yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.
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b) Jenis-Jenis Faktur Pajak.

1) Faktur Pajak Keluaran, adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak,Jasa kena Pajak, dan barang kena Pajak,

yang tergolong dalam barang mewah;

2) Faktur Pajak Masukan, adalah Faktur Pajak yang didapatkan oleh

PKP, ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau

jasa kena pajak dari PKP lainnya;

3) Faktur Pajak Pengganti, adalah Penggantian atas faktur yang telah

terbit sebelumnya yang dikarenakan ada kesalahan pengisian,

kecuali kesalahan NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan

agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

4) Faktur Pajak Gabungan, adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP

yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada

pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama,selama

satu bulan kalender;

5) Faktur Pajak diPunggung, adalah Faktur Pajak yang tidak diisi

dengan identitas pembeli,nama,dan tandatangan penjual dan hanya

boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran;

6) Faktur Pajak Cacat, adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan

cara lengkap,jelas,benar,dan tidak ditandatangani, termaksud juga

kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat

dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

7) Faktur Pajak Batal, adalah Faktur Pajak yang dibatalkan,

disebabkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga

harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP.
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c) Fungsi Faktur Pajak

Fungsi Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur .o

pajak, maka PKP mempunyai bukti bahwa PKP telah melakukan

penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT Masa PPN, sesuai

dengan peraturan yang berlaku yang telah ditentukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak (DJP).

Faktur pajak dapat dibetulkan atau diperbaiki. Jadi, jika PKP

melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP

dapat melakukan pembetulan, atau perbaikan. Apabila PKP tidak

melakukan pembetulan, maka hal ini dapat merugikan PKP, yakni

pada saat auditor memeriksa pajak PKP.

9. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor Per-

16/PJ/2014 e-Faktur Pajak ialah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi

atau sistem elektronik yang ditentukan atau yang telah disedikan oleh

Direktorat Jendral pajak.

Pengertian e-Faktur secara umum adalah, Faktur Pajak yang dibuat

melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan yang telah

disediakan oleh DJP. Adanya aplikasi e-Faktur ini, memudahkan PKP

membuat Faktur Pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan

oleh DJP.

Sama halnya dengan Faktur Pajak manual, (menggunakan faktur

pajak kertas), aplikasi e-Faktur harus dibuat pada saat:

a) Saat penyerahan BKP;

b) Saat penyerahan JKP;



21

c) Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima

sebelum penyerahan BKP/JKP);

d) Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahab

pekerjaan);

e) Saat lain yang telah diatur berdasarkan peraturan Menteri

Keuangan (PKM).

Perbedaan antara faktur pajak dengan aplikasi e-Faktur terdapat

pada kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya saat membuat faktur

pajak. Berikut adalah keunggulan dari aplikasi e-Faktur:

a) Format sudah ditentukan oleh DJP.

b) Tanda tangan elektronik berbentuk QR Code yang membuat

transaksi kita lebih aman.

c) Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.

d) PKP yang membuatnya adalah PKP yang ditetapkan oleh DJP.

e) Jenis transaksi yang bisa diimput hanya penyerahan BKP/JKP..

10. Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

a) Pengertian Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Dalam mewujudkan system administrasi perpajakan yang

modern, pemerintah, yang dimaksud disini adalah Direktorat Jendral

Pajak (DJP), menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib

Pajak, untuk melakukam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat,

tepat, dan akurat.

Liberti Pandiangan (2010) menjelaskan bahwa yang

dimaksud e- SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital
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ke KPP, secara elektronik dengan menggunakan media computer.

Sedangkan menurut DJP, e-SPT adalah Surat Pemberitahuan

beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital yang

dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan media

computer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b) Latar Belakang e-SPT

Adapun proses kerja dari e-SPT yaitu, data-data yang telah

diterima dan telah divalidasi ditempat pelayanan terpadu, akan

segera ditransferkan dalam system informasi DJP. Maka datanya

secara otomatis akan dibukukan, tentunya dengan menggunakan

rekening wajib pajak yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang melatarbekangi DJP, mengambil

kebijakan melakukan migrasi, yaitu dari penyampaian SPT dengan

menggunakanmedia kertas, menuju elektronik, yaitu:

1) Besarnya tingkat kesalahan dalam proses perekaman SPT,

yang disampaikan secara Hard copy (secara manual

menggunakan kertas).

2) Volume kegiatan bisnis wajib pajak yang semakin meningkat

menjadisangat tidak efektif dan efisien.

3) Proses dari perekaman data secara manual, membutuhkan

waktuyang cukup lama, dan semakin berkembangnya

teknologi informasi.
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c) Keunggulan Aplikasi System e-SPT

1) Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik.System

aplikasi e-spt dapat mengorganisasikan data perpajakan

perusahaan dengan baik dan sistematis.

2) Mempermudah dalam perhitungan SPT.Data yang diperoleh dari

berbagai sumber kesistem operator hanya akan diinput dengan

aplikasi e-SPT. Dan system e-SPT yang akan melakukan

perhitungan perpajakan dengan kompleks dan mudah serta akurat.

3) Mudah dalam pembuatan laporan perpajakan.Hasil data yang telah

dilakukan oleh operator (Operator Entry) dapat dengan mudah

dicetak laporan SPTnya hanya dengan beberapa langkah.

4) Mudah dan efisien dalam melaporkan pajaknya.System aplikasi e-

SPT ini memiliki kemampuan untuk membuat SPT dalam bentuk

penyimpanan format tertentu, sehingga memudahkan dalam

pelaporan SPT kekantor pajak. (Tidak perlu membuat laporan

secara bertumpuk-tumpuk), dan dijamin keamanannya.

d) Kelemahan Aplikasi Sistem e-SPT

1) Aplikasi e-SPT ini memerlukan Updating disetiap ada perubahan

peraturan perpajakan. Disebabkan karena peraturan pelaksanaan

undang-undang sering diubah, bahkan mengalami perubahan

peraturandalam setiap masa pajak. maka aplikasi e- SPT ini harus

diubah pula mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan.

2) Aplikasi e-SPT sangat Sensitif terhadap kondisi computer yang akan

digunakan. Sebab, computer yang operasi sistemnya tidakcompatible

dengan aplikasi e-SPT, maka tidak dapat dijalankan dengan baik.



24

3) Internet sangat rentan dengan virus, yang mengakibatkana hilangnya

semua data-data.

4) Tidak efisien, karena walaupun wajib pajak telah mendapat izin untuk

menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan

SPT, namun SPT induknya tetap harus dilaporkan dalam bentuk

aslinya.

5) Pengguna komputer dan internet masih belum populer dikalangan

masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah (selain kota besar di

indonesia), sehingga perlu waktu untuk mengsosialisasikannya.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah model teoritis yang berkaitan dengan

bagaimana seseorang menyusun teori yang menghubungkan teori mereka

secara logis, dengan factor yang penting,untuk diangkat Menjadi suatu

masalah. Maka secara sistematis, kerangka konseptual yang digunakan

dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 2.1.
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REFORMASI
PERPAJAKAN

e-SPT MASAPREPOPULATED
DATA

WAJIB PAJAK
BADAN

PAJAK

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jenis

Penelitian deskriptif, ialah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari

gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau

fenomena pada masyarakat.

Penelitian deskriptif berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk

menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang

didapatkan dari banyak data-data penelitian, sehingga dapat

menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena dengan spesifik dan

urut.
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2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan

sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bulukumba, yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus

2021 (2 bulan). Yang beralamatkan dijalan Sultan Hasanuddin, Bintarore,

Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pemilihan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba dikarenakan jumlah Wajib Pajak

Badan atas penggunaan aplikasi Prepopulated Data Pajak dan e-SPT,

yang relative banyak. Dan wilayah kerjanya yang luas, juga letaknya yang

strategis didekat pusat kota serta berada disalah satu daerah sentra bisnis

kota di Bulukumba. Sehingga mudah dijangkau oleh Wajib Pajak. Oleh

karena itu, peneliti melakukan penelitian diKantor Pelayanan Pajak

Pratama Bulukumba.

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi untuk kepentingan penelitian,

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Observasi

Teknik ini merupakan tekhnik pengamatan secara langsung yang

dilakukan oleh penulis dengan melakukan kunjungan secara langsung

dilapangan, guna agar masalah-masalah yang menjadi objek

penelitian dapat terselesaikan.

b) Interview/ wawancara

Tekhnik ini, adalah tekhnik yang melakukan Tanya jawab secara

langsung kepada kepala seksi dan staf-staf pegawai, yang ada diKantor

Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. Untuk memperoleh data yang
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sesuai dengan masalah dalam penelitian. Jenis wawancara yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara yang menggunakan

panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun fil. Sehingga studi

dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara

menganalisis data-data tertulis dalam dokumen seperti catatan harian,

transkrip, surat kabar, buku dan media cetaklainnya. Selain itu juga bisa

didapat dari film atau foto.

4) Populasi dan Teknik pengumpulan Sampel

a) Populasi , yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2010). Populasi penelitian ini adalah pegawai dan staf yang memiliki

wewenang diKantor Pajak Pratama Bulukumba.

b) Sampel, yaitu merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui

cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik, seperti, jelas, dan

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel pada

Penelitian ini adalah, Subbagian Umum dan Kepegawaian, (Nadhifah

Putriani). Administrator Sistem/Seksi Penjaminan Kualitas Data, (Dwi

Bagas Widianto). Dan Asisten Fungsional Penyuluhan Pajak/Seksi

Pelayanan, (Hudzaifah Fakhrurrozi) yang ada diKantor Pelayanan Pajak

Pratama Bulukumba. Adapun data yang peneliti peroleh yaitu data mulai

dari tahun 2018-2021.
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BAB III

PROFIL PERUSAHAAN / INSTANSI

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Bulukumba

KPP Pratama Bulukumba, dibentuk berdasarkan Peraturan Mentri

Keuangan Nomor PMK-62/PMK.01/2009. Tanggal 01 April 2009, tentang

Organisasi danTata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. KPP

Pratama Bulukumba memiliki Wilayah Kerja yang meliputi Kabupaten

Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam

menjalankan tugasnya KPP Pratama Bulukumba Mempunyai dua Kantor

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) yang berkedudukan

diKabupaten Sinjai (KP2KP Sinjai) dan Kabupaten Kepulauan Selayar

(KP2KP Benteng).

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Bulukumba, sesuai dengan

Peraturan menteri keuangan No.PMK-62/PMK.01/2009, tentang Organisasi

dan tata kerja instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai

berikutPembagian seksi dan jabatan fungsional pada kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut :

1) Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

3) Seksi Pelayanan.

4) Seksi Penagihan.

5) Seksi Pemeriksaan.

6) Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan.
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7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.

10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

11) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan Pajak.

12) Kelompok jabatan Fungsional Penilai.

C. Job Description

1) Sub umum dan kepatuhan internal.

Bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,

rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai. Melakukan pemantauan

pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.serta melakukan pemantauan

tindak lanjut hasil pengawasan , dan melakukan penyusunan rekomendasi

perbaikan terhadap proses bisnis

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Bertugas untuk melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan

penyajian data, dan informasi tentang perpajakan, melakukan perekaman

dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan,

melakukan pengalokasian pajakbumi dan bangunan, melakukandukungan

teknis computer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, serta

melakukan tindak lanjut kerjasama perpajakan.

3) Seksi Pelayanan.

Bertugas dalam melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum

perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen

perpajakan, melakukan penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan,
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melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian

permohonan konfirmasi status wajib pajak, serta melakukan pendaftaram

wajib pajak dan objek pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak.

4) Seksi Penagihan.

Bertugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan

penyelesaian permohonan penundan dan angsuran tunggakan pajak,

melakukan penghapusan piutang pajak, dan sanksi administrasi

perpajakan. Serta melakukan penata usahaan dan penyimpanan dokumen

penagihan.

5) Seksi Pemeriksaan.

Mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan pemeriksaan,

melakukan pengawasan pelaksanaan iuran pemeriksaan,

melakukanpenerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksan pajak,

melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta

melaksanakan

6) Seksi Ekstentifikasi dan penyuluhan.

Bertugas melakukan pemberian dan penghapusan Nomor Pokok wajib

pajak, pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, serta

pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara Jabatan.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Bertugas melakukan proses pemyelesaian tindak lanjut

pengauan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat. Serta

melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada

wajib pajak atau permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, serta

melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada
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Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut

permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

8) Seksi pengawasan dan Konsultasi II, III, IV,

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan

kepatuhan wajib pajak.

D. Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian penulis, yaitu ingin mengetauhui

penerapan Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT Masa PPN Wajib

Pajak Badan yang terdaftar diKPP Pratama Bulukumba ,dengan tekhnik

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara

penelitian lapangan , dan mengakses wepsite atau situs-situs terkait masalah

yang diteliti. Perlu diketahui sistem Prepopulated Data Pajak Masukan dan e-

SPT masa PPN, merupakan suatu metode atau cara penyampaian secara

Elektronik yang dilakukan secara Online dan Real Time melalui internet pada

website Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Sedangkan surat Pemberitahuan Masa PPN oleh wajib pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak dan atau

pelunasan pajak,objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan

kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotongan atau pemungutan pajak,

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

diIndonesia.
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1) Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan

yang Terdaftar menggunakan system e-SPT masa diKPP Pratama

Bulukumba

Menurut UU PPh, Wajib Pajak Badan (WPB) adalah, pajak yang

dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang

dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima

atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri,

dengan keperluan apapun termaksud misalnya menambah kekayaan,

konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung

jawabkan penghitungan jumlah PPN setiap bulannya dengan benar, lengkap,

dan jelas. Yang berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak

No.45/PJ/2010 menerangkan bahwa SPT masa PPN dalam bentuk data

elektronik wajib digunakan oleh Wajib Pajak.

Berikut data Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan dirinya dan

melaporkan dirinya denganmengunakan aplikasi atau fitur e-SPT masa PPN

diKPP Pratama Bulukumba :
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Tabel 3.1
Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan yang
Terdaftar menggunakan system e-SPT masa diKPP Pratama Bulukumba.

Data Wajib Pajak Badan

Tahun Lapor

e-SPT Manual

2018 363 0

2019 375 0

2020 557 0

2021

(s.d. 30 08 2021)

590 0

(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita ketahui laju dari pertumbuhan wajib

pajak badan yang melaporkan PPNnya dari tahun 2018 ke tahun 2021, dapat

disimpulkan bahwa, pada tahun pajak 2018 tingkat pelaporan wajib pajak

badan sejumlah 363 WPB. Pada tahun 2019 pelapor wajib pajak badan

mengalami kenaikan, menjadi 375 wajib pajak. Ditahun 2020 wajib pajak

badan yang melaporkan PPNnya mengalami kenaikan kembali, yaitu

sebanyak 557. Pada tahun 2021 pelaporan wajib pajak mengalami kenaikan

yaitu sebanyak 590 wajib pajak badan.
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Data PPN Wajib Pajak Badan
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Gambar 3.1
Data PPN Wajib Pajak Badan

(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Jadi, total keseluruhan Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan PPNnya

adalah sebanyak, 1913 Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan grafik diatas jumlah wajib pajak badan yang melaporkan pajak

penghasilannya, dan pada setiap tahunnya selalu meningkat. Dapat dilihat

mulai tahun 2018 ke tahun 2021, pelaporan PPN selalu mengalami kenaikan.

2) Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan dan e-SPT masa PPN yang

Terdaftar diKPP Pratama Bulukumba

Fitur prepopulated adalah fitur tambahan pada aplikasi e-faktur desktop,

yang tidak menghilangkan fungsi Key-in atau mekanisme impor data CSV

(file comma separated values) yaitu file teks yang berisi daftar data.

Prepopulated pajak masukan adalah, system dimana DJP yang akan

menyediakan dan mempersiapkan data pajak masukan yang dimiliki oleh PKP

(Pengusaha Kena Pajak),yang berdasarkan data yang telah terekam

sebelumnya. Dan dengan adanya fitur baru ini, yaitu fitur Prepopulated data

pajak masukan ini, PKP tidak perlu memasukan data pajaknya secara

manual. Dengan begitu, system ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya
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kesalahan pengimputan data.

Berikut merupakan data Prepopulated pajak masukan dan e-SPT yang

terdaftar diKPP Pratama Bulukumba:

Tabel 3.2
Data Prepopulated Pajak Masukan dan e-SPT masa PPN

(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Tabel diatas merupakan jumlah wajib pajak yang menyelesaikan

melaporkan pajaknya dengan menggunakan system Prepopulated pajak

masukan dan e-SPT masa PPN pada tahun 2018 hingga 2021. Dapat kita

lihat, bahwa pada setiap tahunnya penggunaan fitur Prepopulated pajak

masukan dan e-SPT masa PPN, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018

sebanyak 3.073 Wajib pajak badan, dan tahun 2019 menjadi 3.115 wajib

pajak badan.

Tahun 2020 sampai 2021, mengalami kenaikan kembali. Pada tahun

2020 sebanyak 3.575 wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya dengan

menggunakan fitur Prepopulated data Pajak. Dan tahun 2021 menjadi 3985

wajib pajak badan.

Data Lapor

Tahun Lapor

Prepopulated -

e-SPT

Manual

2018 3.073 0

2019 3.115 0

2020 3.575 0

2021

(s.d. 30 08 2021)

3.985 0
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Gambar 3.2
Data Prepopulated Pajak Masukan dan e-SPT

(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Berdasarkan grafik diatas jumlah wajib pajak badan yang menyelesaikan

melaporkan pajaknya dengan menggunakan fitur Prepopulated data dan e-

SPT masa PPN, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini

mengindifikasikan bahwa wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya

menggunakan fitur Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT masa PPN

sudah memenuhi target. Dan berdasarkan responden dari wajib pajak badan

dengan diterapkannya Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT masa

PPN sangat Efektif diKPP Pratama Bulukumba.

Diperkuat lagi dengan mengutip hasil wawancara yang merupakan

tanggapan dari salah satu pegawai KPP Pratama Bulukumba, yang

menyatakan bahwa:

“Alasan utama wajib pajak badan menggunakan sistem Prepopulated
Data Pajak Masukan, karena mempermudah wajib pajak dalam
melakukan pelaporan, yang mana proses pelaporan secara online ini
dapat dilakukan dimana sja dan kapan saja. Selain itu tidak hanya
memudahkan wajib pajak dengan Prepopulated-nya, e-Faktur Online
Pajak juga memberikan solusi untuk membantu dalam pengelolaan faktur
pajak menjadi lebih baik. Mulai dari membuat dan menerbitkan invoice

Data Prepopulated Pajak
Masukan dan e-SPT masa

PPN

6,000

4,000

2,000

Prepopulated
dan e-SPT

Manual

0
2018 2019 2020 2021
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serta faktur pajak, menghitung PPN secara otomatis, mengelola nota
retur faktur pajak (masukan dan keluaran), hingga menyampaikan SPT
Masa PPN”.
Selain itu, wajib pajak yang menggunakan fitur atau sistem ini, dapat
memasukan faktur pajaknya hanya menggunakan QR, Bercode Scanner,
Menggunakan faktur pajak dalam jumlah banyak dalam 1 klik,
memvalidasi NPWP lawan transaksi, alikasi NSFP secara otomatis
migrasi dari e-Faktur Desktop dengan mudah, rekonsiliasi PPN, dan
lainnya. Dan juga kita dapat melihat fitur,paket, serta harga lengkapnya
yang sesuai dengan kebutuhan kita disini. Wawancara dengan
Narasumber yaitu N.a.d.

3) Cara penggunaan Prepopulated PPN Pajak Masukan e-Faktur 3.0

Aplikasi e-Faktur versi 3.0 merupakan peremajaan dan pengembangan

dari aplikasi 2.2. Aplikasi ini membawa beberapa penambahan fitur baru

seperti Prepopulated Data Pajak Masukan, Prepopulated Data Pemberitahuan

Impor Barang, Prepopulated VAT Refunddan Sinkronisasi kode Cap.

Dengan adanya Prepopulated pajak masukan ini, aplikasi e-faktur dan

sarana pelaporannya, sudah tidak lagi menggunakan Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) online, melainkan menggunakan e-Faktur web based yang sudah

terhubung dengan aplikasi e-Faktur. Dengan begitu ketika Wajib Pajak akan

melakukan pelaporan pajak SPT akan keluar dengan data pajak yang telah

diinput oleh Wajib Pajak sebelumnya di aplikasi e-Faktur.

Adapun cara penggunaan Prepopulated PPN Pajak Masukan adalah

sebagai berikut:

1. Instal aplikasi yang menggunakan fitur Prepopulated data PPN di e-

Faktur 3.0. kemudian login dan silahkan masukan username dan

password yang telah didaftarkan sebelumnya.
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Gambar 3.3
Aplikasi Prepopulated data PPN telah Instal.

2. Untuk masuk ke menu prepopulated data PM, silahkan pilih menu

Prepopulated dataà Faktur pajak masukan.

Gambar 3.4
Menu Aplikasi Prepopulated.

3. Untuk melakukan penarikan data isikan masa pajak dan tahun pajak yang

datanya akan dilakukan penarikanà lanjutkan dengan klik get data.

Gambar 3.5
Tampilan menu masa pajak dan tahun pajak
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4. Masukan Captcha [A1] yang muncul dan isi password akun PKP (e-

Nofa) lalu klik sub mit.

Captcha [A2] Jika proses berhasil, maka akan muncul Captcha yang

kedua, silahkan isikan Captcha lalu tekan Validate.

Setelah mengklik tombol “Get Data”, maka kita diminta untuk

memasukan Captcha. Captcha yang pertama untuk menjalankan Stars

Uploader dan membangun koneksi antara aplikasi client dekstop

dengan server DJP. Sedangkan Captcha kedua untuk memvalidasi get

data per halaman yang akan ditarik.

Gambar 3.6
Tampilan Captcha ke-1 dan Tampilan Captcha ke-2

5. Selanjutnya, anda akan melihat tampilan data prepopulated faktur pajak

masukan sesuai data terkini.

6. Klik salah satu data faktur pajak yang diinginkan

7. Klik opsi ubah pengkreditan yang letaknya ada di bagian bawah.

8. Cek data yang terlihat di prepopulated data masukan, anda juga dapat

melakukan proses upload dengan klik opsi Upload yang ad di bagian

bawah.
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Gambar 3.7
Tampilan data yang harus dicek kembali

9. Setelah klik tombol upload,akan muncul notifikasi sebagai konfirmasi, klik

Yes kalau sudah yakin.

Gambar 3.8
Tampilan menu konfirmasi

10. Cek hasil upload prepopulated data faktur pajak masukan dengan

cara masuk ke menuà pajak masukanà administrasi faktur.

Gambar 3.9
Menu cek hasil Upload

11. Setelah rangkaian proses1-10 dilakukan, SPT Masa PPN

siapdilaporkan.



41

4) Alur pengisian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa PPN pada

e-Faktur 3.0

Surat pemberitahuan Elektronik, atau yang sering kita sebut degan e-

SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajk untuk melaporkan

penghitungan, serta membayar pajak. Sebagaimana yang telah tercantum

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang

telah berlaku diIndonesia.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2019

tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pelaporan Surat

Pemberitahuan yaitu, Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT masa PPN,

harus terlebih dahulu melakukan penginstalan Aplikasi e-SPT kesitus

Direktorat Jendral Pajak. Sebelum mengolah data wajib pajak, maka

perangkat komputer dan aplikasi harus terlebih dahuku terkoneksi dengan

database. Kemudian masuk ke aplikasi e-SPT masa PPN dan menginput data

mulai dari identitas wajib pajak hingga mencetak formulis induk SPT Masa

PPN itu, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1) Sebelum melakukan Instalasi e-SP Masa PPN, maka diperlukan

perubahan pada Control Panel ke Regioal and Languange Option. Setelah

berubah maka klik OK.

Gambar 3.10
Tampilan Control Panel
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2) Masuk ke File yang berisi Aplikasi e-SPT Masa PPN, dengan mengklik file

Setup.exe. kemudian akan muncul notifikasi tentang Penginstalan. Lalu

klik Accept maka Aplikasi e-SPT telah terinstal.

Gambar 3.11
File Aplikasi e-SPT Masa PPN

Gambar 3.12
Aplikasi e-SPT Masa PPN telah terInstal

Setelah menginstal Aplikasi Masa PPN ini, maka Wajb Pajak Badan

dapat menginput SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi ini,

berikut ini tampilan penggunaa aplikasi e-SPT Masa PPN.

1) Klik 2 kali icon yang ada di dekstop. Maka akan menampilkan menu

utama dari Aplikasi e-SPT Masa PPN itu sendiri. Sebelum memulai

Aplikasi buat Database terlebih dahulu. Dengan cara keluar dari

Aplikasi dari menu program maka akann keluar dari Aplikasi e-SPT

Masa PPN tersebut.
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Gambar 3.13
Tampilan Utama Aplkasi e-SPT Masa PPN

2) Klik Program File DJP dan terdapat 2 file di dalamnya. Klik file e-SPT

Masa PPN dimana didalamnya terdapat sub-sub folder. Kemudian

klik file db kosong. Disinilah akan muncul fie yang akan digunakan

untuk mengisi aplikasi e-SPT Masa PPN.

Gambar 3.14
Tampilan Database

3) Lakukan pengkopian yang bernama data kosong, kemidian di

paste kefolder db. Dan database diap digunakan.

Gambar 3.15
Tampilan Database yang siap digunakan
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4) Setelah semua selesai, maka penginputan data SPT Masa PPN wajib

pajak badan siap untuk dihitung.

a) Klik Aplikasi e-SPT Masa PPN kembali, lalu klik program dan

lakukan koneksi database, maka akan muncul file yang akan

diisi dengan e- SPT yang akan kita gunakan. Klik file yangakan

digunakan dan klik pilih.

Gambar 3.16
Tampilan Aplikasi E-SPT Masa PPN

b) Setelah itu akan tampil menu login dengan memasukan user

name dan password dan akan muncul tamilan format pengisian

identitas wajib pajak.

Gambar 3.17
Tampilan Penginputan data Wajib Pajak

c) Dan siap untuk melakukan input e-SPT Masa PPN. Tahap

pertama penginputan data e-SPT Masa PPN yaitu dengan

memasukan data faktur. Sebelum mengisi data faktur maka

tentukan dulu masa bulan berapa. Kemudian klik baru maka
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akan muncul format penginputan data faktur pajak masukan

maupun keluaran. Setelah semua data diinput lalu klik

posting.

Gambar 3.18
Pengisian Faktur Pajak

d) Setelah pengisian atau pengimputan faktur pajak, maka

tahab selanjutnya adalah dengan membuka menu SPT

lalu mengecek lampiran yang sudah diinput tadi. Untuk

mengisi SPT Masa PPN ini, maka terlebih dulu kita

menginput data lampiran AB dan menyimpannya.

Kemudian klik menu induk SPT Masa PPN, dan hanya

akan menambahkan SSP yang telah dibayar. Kemudian

kia mengecek lampiran yang akan kita gunakan. Setelah

tahab diatas selesai, maka kita isikan tempat dam masa

pajak yang akan dibayar. Kemudian simpan.
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Gambar 3.19
Tampilan Perhitungan e-SPT Masa PPN.

e) Setelah semua data SPT Masa PPN di input maka dalam

pelaporan SPT Masa PPN akan mencetak formulir induk SPT

Masa PPN yang akan dibawa ke KPP tempat wajib pajak

dikukuhkan. Kemudian Membuat CSV untuk menyimpan data

melalu disket atau flashdisk untuk dibawa ke KPP.

Gambar 3.20
Tampilan Pembuatan CSV.
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E. Pembahasan

Tujuan Direktorat Jendral Pajak atau yang sering kita sebut dengan

DJP menyediakan fasilitas Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT

Masa PPN ini adalah, untuk lebih memberikan layanan kepada

Masyarakat wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Dan dengan

pemanfaatan teknologi, yang secara keseluruhan cenderung  berbiaya

lebih murah dan dengan proses yang lebih cepat. Karena wajib pajak

dapat merekam sendiri surat pemberitahuannya sehingga bisa  lebih

akurat, efesien, dan efektif.

Selain itu juga fitur atau sistem ini dapat mengotomatisasi dalam

pengisian pajak, sehingga dalam penyampaiannya menjadi lebih lengkap,

jelas, dan benar. Keungulan dengan adanya sistem Prepopulated data

pajak masukan dan e-SPT masa PPN difitur e-Faktur ini, sebelumnya

sistem yang digunakan adalah sistem manual untuk menarik data dan

harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu kecustomer, dan setelah adanya

fitur ini, tidak perlu lagi mengkonfirmasi kecustomernya, jadi kita hanya

perlu menarik data pada sisem dan akan muncul secara langsung semua

data-data yang kita butuhkan. Dan untuk Pajak masukan dengan mudah

akan dikreditkan tanpa menunggu faktur fisiknya. Dan juga dapat

meningkatkan wajib pajak yang akan menyelesaikan dalam pelaporan

pajaknya.

Hal ini dapat kita lihat dari data yang telah penulis peroleh dari hasil

penelitian, dimana setiap tahunnya Wajib Pajak Badan yang melaporkan

PPNnya selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sampai tahun 2021

yang melaporkan PPN nya adalah sebanyak 1913 PKP.
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Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 total wajib pajak yang

menyelesaikan melaporkan pajaknya dengan menggunakan fitur Prepopulated

Data Pajak Masukan dan e-SPT Masa PPN adalah sebanyak 13.748 Wajib

Pajak Badan.

Bukan hanya itu saja, dengan adanya sistem ini, maka dapat

membantu wajib pajak dalam mengurangi resiko kekeliruan data yang akan

dilaporkan, serta dapat membantu Wajib Pajak untuk kepatuhan pelaporan

pajaknya, sebab tidak terlalu lama di terima oleh lawan transaksinya,

dengan begitu maka akan membantu Wajib Pajak untuk memenuhi

kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian sebelumnya, maka diperoleh

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaporan pajak dengan menggunakan sistem Prepopulated data dan e-

SPT Masa PPN tergolong kedalam kriteria efektif, yang telah diterapkan di

KPP PRATAMA BULUKUMBA. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaporan

wajib pajak badan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

2) Penerapan Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT masa PPN

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di

KPP PRATAMA BULUKUMBA.

3) Dengan adanya sistem terbaru yang diciptakan oleh DJP ini, maka lebih

memudahkan wajib pajak badan dalam proses pelaporan pajak. Sebab

dengan adanya fitur ini, maka tingkat kesalahan yang akan ditimbulkan

lebih sedikit atau lebih kecil.
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B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1) Dengan adanya penerapan program Prepopulated data pajak dan e- SPT

Masa PPN, maka diharapkan kinerja Direktorat Jendral Pajak beserta

kantor Wilayahnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik

kedepannya. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan

atau sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan

mengenai pentingnya membayar pajak.

2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memacu peningkatan

pelaporan pajak, mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan

pemerintah yang terbesar.

3) Pemerintah harus mendukung program-program yang berhubungan

dengan peningkatan penerimaan pajak, serta bekerja sama dengan Kantor

Pelayanan Pajak (KPP), khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP).
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LAMPIRAN 1

SURAT PENELITIAN
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LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada

penelitian yang berjudul “ Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan dan

e-SPT Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Wajib Pajak Badan yang Terdaftar diKPP PRATAMA BULUKUMBA  (Studi

kasus diKPP PRATAMA BULUKUMBA ”.  Berikut daftar pertanyaan

wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

No Daftar Pertanyaan Jawaban

1. Dalam penerapan sistem

Prepopulated Data dan e-SPT

Masa PPN, apakah KPP

PRATAMA BULUKUMBA sudah

menjalankannya sesuai dengan

peraturan PerUndang-

Undangan yang berlaku

diIndonesia?

Ya, KPP Pratama Bulukumba

sudah menerapkan sejak e-Faktur

3.0 ini berlaku mulai 1 Oktober

2020, DJP mengeluarkan

Pengumuman nomor PENG-

11/PJ.09/2020 tentang

Implementasi Nasional Aplikasi e-

Faktur Desktop Versi 3.0.

2. Alasan wajib pajak

menggunakan sistem

Prepopulated data pajak

masukan dan e-SPT Masa PPN

yang mendaftarkan dirinya di

KPP PRATAMA BULUKUMBA?

Alasan utama wajib pajak

menggunakan sistem prepopulated

karena mempermudah dalam

melakukan pelaporan secara online

sehingga dapat dilakukan kapan

saja dan dimana saja. selain itu

Tidak hanya memudahkan Wajib

Pajak dengan prepopulated-nya, e-
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Faktur Online Pajak juga

memberikan solusi untuk

membantu dalam pengelolaan

faktur pajak yang lebih baik. Mulai

dari membuat dan menerbitkan

invoice serta faktur pajak,

menghitung PPN secara otomatis,

mengelola nota retur faktur pajak

(masukan dan keluaran), hingga

menyampaikan SPT Masa PPN.

Tidak hanya itu, Wajib Pajak\ dapat

memasukkan faktur pajak

menggunakan QR Barcode

Scanner, mengunggah faktur pajak

dalam jumlah banyak dalam 1 klik,

memvalidasi NPWP lawan

transaksi, alokasi NSFP secara

otomatis, migrasi dari e-Faktur

Desktop dengan mudah,

rekonsiliasi PPN, dan lainnya. Anda

dapat melihat fitur, paket, serta

harga lengkapnya yang sesuai

dengan kebutuhan anda di sini.

3. Bagaimana penerapan

Prepopulated Data Pajak

Pada dasarnya penerapan sistem

ini adalah perubahan aplikasi e-
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Masukan dan e-SPT Masa PPN

dalam Peningkatan Pelaporan

Wajib Pajak Badan yang

terdaftar diKPP PRATAMA

BULUKUMBA?

faktur dari versi 2.2 ke versi 3.0

dengan menambah fasilitas untuk

memudahkan wajib pajak. Dalam

pelaksanaannya transisi

berlangsung secara lancar dengan

dilakukan sosialisasi kepada wajib

pajak untuk menupdate versi

aplikasi efaktur masing-masing

namun dampak pandemi banyak

wajib pajak yang mencabut

PKPnya serta terbatasnya

mobilitas membuat wajib pajak sulit

untuk melakukan konsultasi di

kantor pajak akan cenderung

mempersulit wajib pajak dalam

melakukan pelaporan. Semoga

pada tahun 2021 dan 2022 kondisi

perekonomian membaik sehingga

meningkatkan antusiasme wajib

pajak kembali.

4. Selama diberlakukannya sistem

Prepopulated Data Pajak

Masukan dan e-SPT Masa

PPN,kendala apa aja yang

sering dialami pleh Wajib Pajak

Selama diberlakukannya sistem

prepopulated data [ajak masukan

dan e-SPT masa PPN. kendala

yang dialami wajib pajak pada KPP

Pratama Bulukumba adalah masih
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Badan? Dan apa solusi untuk

menyelesaikannya?

kurangnya pemahaman wajib

pajak yang masih banyak kurang

paham dengan teknologi tidak

seperti di kota-kota besar. Wajib

pajak sering lupa terhadap proses

pelaporan SPT Masa PPN

sehingga sering datang kembali ke

kantor pajak untuk berkonsultasi

kembali. Pandemi covid-19 yang

melanda Indonesia terutama di

wilayah kerja KPP Pratama

Bulukumba (Bulukumba, Sinjai dan

Selayar) menyebabkan

berkurangnya kegiatan ekonomi

yang mempengaruhi antusiasme

wajib pajak dan penerimaan pajak

akibat dampak pandemi.

5. Keuntungan apa saja yang

didapatkan KPP PRATAMA

BULUKUMBA dengan adanya

sistem Prepopulated Data Pajak

Masukan dan e-SPT Masa

PPN?

Pada dasarnya tidak ada

perubahan yang drastis pada

efaktur versi 2.2 dan 3.0 yang

bertambah adalah mempermudah

wajib pajak serta memberikan

fasilitas di nomor 4. keunungan

yang didapat KPP Pratama

Bulukumba adalah dengan
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dipermudahnya wajib pajak dalam

mengelola faktur dan kebutuhan

dalam pelaporan PPN akan

membuat wajib pajak lebih mandiri

dan paham dimana wajib pajak di

wilayah bulukumba masih banyak

yang kurang memahami teknologi

komputer.
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LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama pegawai KPP PRATAMA BULUKUMBA

Nadhifah Putriani (Staf Kepegawaiaan dan Subbagian Umum)



63

LAMPIRAN 4

OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini,

yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan KPP

PRATAMA BULUKUMBA meliputi:

1. Mengamati Lokasi dan keadaan KPP PRATAMA BULUKUMBA.

2. Mengamati Kegiatan KPP PRATAMA BULUKUMBA.

3. Mengamati Kondisi Fasilitas yang dimiliki KPP PRATAMA

BULUKUMBA.

a) Sarana dan Prasarana KPP PRATAMA BULUKUMBA.

b) Gedung KPP PRATAMA BULUKUMBA.

Foto tampak depan Kantor Pelayanan Pajak Prataama Bulukumba.
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Ruangan Seksi Pengawasan 1-5.

Ruangan HelpDesk
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Ruang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
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