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ABSTRAK 

ILHAM AKBAR WAFIR, 2021.Penerapan Pelaporan Sistem Elektronik 
(E-Filling) Dalam Peningkatan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Rustam. dan 
Pembimbing II Wa Ode Rayyani. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (bagaimana peningkatan pelaporan 
sistem elektronik (e-Filling) dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi) 

jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Data yang 
diolah penulis  merupakan hasil wawancara kepada pegawai, pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan 
Dokumentasi yang mana penulis turun langsung melakukan wawancara kepada 
Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Watampone terkait bagaimana 
penerapan pelaporan sistem elektronik (e-Filling) dalam peningkatan pelaporan 
pajak penghasilan orang pribadi. 

.  

Kata Kunci :  E-Filling, Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
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ABSTRACT 

lham Akbar Wafir, 2021. The application of electronic system reporting (e-
filling) in increasing personal income tax reporting the faculty of economics and 
business prodi muhammadiyah university makassar. Guided by Dr.H's guidance 
counselor. Addons andi I rustam. And adviser to II wa ode rayyani. 

The study aims to find out (how increased electronic system reporting (e-filling) in 
personalized income tax reporting) the kind of research used is a qualitative 
research method. The author's data is the result of interviews to employees, data 
collection used in this study is observation, interviews and documentaries in 
which the author goes directly to interview one of watampone's primary system 
reporting (e-filling) in increasing personal income tax reporting. 

.  

Keyword: E-Filling, Personal Income Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara. 

Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah 

untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Menurut Soemitro (2011:2) 

mengemukakan definisi Pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment. Pajak juga dapat diartikan iuran wajib yang bersifat memaksa 

bagi masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak langsung. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan salah satu perubahan yaitu 

dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan menerapkan electronic filling system atau        

e-filling. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada 

bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filling. Tepatnya pada 

tanggal 24 Januari2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik 

Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk 

e-filling. E-filling yaitu system penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara 

elektronik yang dilakukan melalui sistem online dan realtime melalui perusahaan 

penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan 

peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang tata cara 
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penyampaan surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan 

perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (e-filling) melalui 

perusahaan jasa aplikasi (ASP) sebagaimana telah diubah dengan PER-

36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat telah disampaikan adalah 

seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan 

perpanjangan SPT tahunan. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan 

tahunan pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S secara e-filling 

melalui situs pajak (www.pajak.go.id diakses pada 17 Oktober 2015).Wajib Pajak 

tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan 

fasilitas e-filing sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal 

ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 

serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas 

internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

E-filling mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan 

kepada Wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima. Dengan adanya 

fasilitas e-filling diharapkan dapat lebih efisiensi dalam hal yang menyangkut 

untuk pelaporan SPT. Menurut Adisasmita (2006),efisiensi adalah input yang 

digunakan, dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang 

menggunakan biaya terendah. Sistem e-filling ini diharapkan akan membantu 

memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, 

memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan 

tepat waktu. Namun, penerapan e-filling terhadap masyarakat yang seharusnya 

dapat mengefisiensi segala hal tidak semudah yang diperkirakan. Misalnya 



 
 

3 
 

kesulitan yang dialami Wajib Pajak untuk memasukkan data dokumen 

perpajakannya karena Wajib Pajak masih belum memahami sepenuhnya 

mengenai mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik tersebut. 

Dengan demikian, maka peranan Kantor Pelayan Pajak lah yang dapat 

membantu Wajib Pajak dalam mengakses e-filling dengan mudah, sehingga 

dapat meningkatkan pelaporan melalui e-Filling. Untuk mengetahui gambaran 

lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk 

membuat sebuah laporan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul. ”PENERAPAN PELAPORAN SISTEM ELEKTRONIK 

(E-FILLING) DALAM PENINGKATAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 

ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA WATAMPONE” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

 “ Bagaimana peningkatan penerapan pelaporan sistem elektronik  (e-Filling) 

dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama 

Watampone?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelaporan 

sistem elektronik (e-Filling) dalam peningkatan pelaporan pajak penghasilan 

orang pribadi pada KPP Pratama Watampone 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian 

yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelti terkhususnya, dalam 

menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan pelaporan sistem 

elektronik (e-Filling) dalam peningkatan pelaporan pajak penghasilan 

orang pribadi. 

2. Untuk Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Akademisi untuk 

menambah pengetahuan dan informasi terkait dengan penerapan 

pelaporan sistem elektronik (e-Filling) dalam peningkatan pelaporan 

pajak penghasilan orang pribadi, agar dapat digunakan sebagai bahan 

referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa. 

3. Untuk Pihak Instansi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau 

pertimbangan atas penerapan pelaporan sistem elektronik (e-Filling) 

dalam peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pajak 

a) Pengertian Pajak 

  Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, Pengertian 

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. 

 Dari pengertian pajak di atas Adapun menurut para ahli Mardiasmo 

(2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara 

yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan berdasarkan undang-

undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. 

Iuran terebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas 

kepentingan umum. Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat 

Soemitro, SH dalam buku perpajakan edisi (2013) Pajak adalah iuran rakyat 

kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik (Kontroprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari penjelasan kedua para ahli di atas dapat saya simpulakan bahwa 

pajak adalah iuran rakyat kepada Negara dan berdasarkan undang-undang 

yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan 

digunakan semata-mata untuk pengeluaran Negara jadi kata kunnci dari pajak 
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adalah bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tidak adanya 

kontraprestasi,digunakan untuk keperluan Negara. 

b) Pengertian Wajib Pajak  

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2009 

mengenai perubahan terbaru atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 

dalam perihal ketentuan umum serta tata cara perpajakan terhadap wajib 

pajak orang pribadi atau badan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang membahas mengenai melakukan 

kewajiban antara lain memungut dam memotong pajak tertentu . 

c) Jenis-jenis Pajak  

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga 

pemungutannya adalah : 

a. Menurut Golongannya 

1. Pajak langsung, pajak yang wajib di pikul sendiri oleh wajib pajak 

yang tak biasa dialihkan  terhadap orang lain. Contohnya : Pajak 

Penghasilan  

2. Pajak tidak langsung, pajak yang biasa dialihkan terhadap orang 

lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan pada 

subjeknya, yang mempertimbangkan kondisi wajib pajak. 

Contohnya : Pajak Penghasilan  

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, 

yang tidak mempertimbangkan kondisi wajib pajak. 

Contohnya : Pajak Penjulan atas Barang Mewah  
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c. Berdasarkan lembaga pemungutannya/wewenang pemungut 

1. Pajak Pusat, merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah 

pusat serta dimanfaatkan untuk keperluan Negara. Contohnya : 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak  

Penjualan Barang Mewah  (PPnBM) 

2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah serta dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan 

keperluan daerah. 

Beberapa pajak daerah  : 

 Pajak Provinsi  

Contohnya : pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar  

kendaraan bermotor, pajak air  permukaan, pajak 

rokok. 

 Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

Contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak 

penerangan jalan, pajak mineral logam dan 

batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 

burung walet,pajak bumi bangunan perdesaan dan 

perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah dan 

bangunan  

d.  Fungsi Pajak  

Pajak merupakan peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan 

bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber 

penerimaan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang 
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dibutuhkan termaksud pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak 

mempunyai beberapa fungsi antara lain : 

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak merupakan sumber keuangan Negara dengan cara 

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk 

membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. 

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan 

Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi 

3. Fungsi Pemerataan (Pajak distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan 

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan 

kesejahteraaan masyarakat. 

4. Fungsi Stabilitas 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilitaskan kondisi dan keadaan 

perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah 

menetapkan pajak yang tinggi, sehingga  jumlah uang yang beredar 

dapat dikurangi 

2. E-Filling 

a) Pengertian E-Filing 

  Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 

Pasal 1 ayat 7 pengertian e-Filling Merupakan suatu cara untuk 

menyampaikan SPT dan penyampaian pemberitahuan perpajakan SPT 

tahun secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 

penyediaan aplikasi. 
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 E-Filling atau lapor pajak online merupakan  penyampaian SPT 

(Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau 

online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. 

 Adapun e-filling menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) pengertian e-

Filling merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang 

teknologi informasi dan komunikasi. 

b) Dasar Hukum E-Filling 

  Wajib pajak yang menggunakan sistem e-Filling ini mendapatkan 

perlindungan hukum dari Direktorat Jendral Pajak akan memberikan 

jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaannya. Tanda 

tangan digital yang dibukukan dalam SPT elektronik merupakan proses 

penyisipan status dalam subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim 

informasi adalah subjek hukum adapun dasar hukum mengenai e-Filling ini 

antara lain : 

1) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang 

Tata cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat 

Pemberitahunan  

2) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 

tentangPenyampaian Surat Pemeberitahuan Elektronik. 

c) Tujuan e-Filling 

 Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-Filling ini adalah : 

1. Membantu pelaku  wajib pajak dalam menyediakan fasilitas pelaporan 

SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga 
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wajib pajak orang pribadi dapat melakukan dari rumah atau 

tempatnya bekerja, Sedangkan wajib pajak badan dapat melakukan 

nya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu 

memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk 

mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak 

secara benar dan tepat waktu. 

2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan 

memberikan dukung kepada Kantor Pajak dalam hal pencepatan 

penerimaan laporan  

3. Dengan adanya layanan e-Filling dapat memudahkan dalam sistem 

pelaporan menjadi mudah dan cepat. 

d) Manfaat e-Filling 

Manfaat e-filling menurut Siti Kurni Rahayu (2017) manfaat efilling adalah : 

1. Kemudahan menyampaikan 

Kemudahan menyampaiakan sebuah sistem dengan mudah di 

pahami dan menyampaikan  

2. Dapat diakses kapanpun 

3. Dapat diakses dimanapun 

4. Adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP 

Adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP yaitu bukti yang 

disampaiakan real time setelah Verifikasi dilakukan oleh wajib pajak 

5. Paperless (tidak menggunakan print out) adalah kebijakan 

pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi. 

e) Cara Lapor SPT online Pribadi dengan E-Filling 
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 Untuk dapat menggunakan layanan e-Filling ada 3 persyaratan yang 

dibutuhkan yaitu : 

1. Kode EFIN (Electronic Filing identification Number) 

2. Formulir SPT dalam bentuk lembaran maupun elektronik 

3. Sudah terdaftar di online Pajak 

3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini terbagi menjadi 2 yakni orang pribadi 

yang bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan 

atau usaha (pengusaha). Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Orang 

Pribadi (PPh OP) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang 

Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak 

maupun bagian Tahun Pajak.Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan 

yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di 

luar Indonesia. 

 Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab 

atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun 

bagian Tahun Pajak 

 subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan 

disebut sebagai Wajib Pajak (WP), yang ditetapkan melalui kepemilikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP).Namun subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

atau PPh OP ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni: 

a)  Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 
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 Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek 

PPh Orang Pribadi Dalam Negeri adalah WP Orang Pribadi yang 

merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing 

(WNA), yang bertempat tinggal di Indonesia Berada di Indonesia lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulanAtau dalam suatu tahun pajak berada 

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 

 PPh Orang Pribadi Dalam Negeri ini dikenakan pada bagi WP OP yang 

telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

b) Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Luar Negeri 

 Masih sesuai UU Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh Orang Pribadi Luar 

Negeri WP Orang Pribadi, yang: 

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 

2. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan 

3. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. 

  Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah penghasilan yang 

merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Jenis-Jenis Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
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4. Merujuk Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, berikut jenis  

Jenis objek PPh OrangPribadi : 

a. Penghasilan dari Pekerjaan  

Penghasilan yang merupakan objek PPh Orang Pribadi dari 

pekerjaan ini meliputi: 

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang 

2) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

3) Penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas 

 Objek PPh Orang Pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau 

pekerjaan bebas adalah: 

1) Laba usaha 

2) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas.  

b. Penghasilan dari Modal (Investasi) 

Penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek pajak 

penghasilan orang pribadi / PPh Orang Pribadi diantaranya: 

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termaksud :  
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1) keuntungan dalam pengalihan harta kepada perseron, 

persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal. 

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu 

atau anggota 

3) Keuntungan pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, 

peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha; atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keaagamaan, 

badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, koperasi, atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan 

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan 

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/konsultasi-pajak-bagaimana-perlakuan-untuk-hibah-saham/
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7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta. 

c. Penghasilan Lain-lain 

  Sedangkan penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori 

objek pajak penghasilan orang pribadi / PPh Orang Pribadi adalah: 

1) Hadiah dari undian 

2) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

3) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

4) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

5) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 

6) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

7) Penghasilan dari usaha berbasis Syariah 

8) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur 

mengenai KUP 

9) Surplus Bank Indonesia 

 Dari penegasan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari 

penghasilan yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak kecuali 

ditetapkan sebaliknya. 
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B. Konseptual Konseptual 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

  Dengan adanya e-Filling peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang 

pribadi  di KPP Pratama Watampone Dapat membantu Wajib pajak  dalam 

pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan orang pribadi  itu cukup meningkat di setiap 

tahunnya  

2. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga data 

yang diperoleh merupakan data bukan angka-angka yang didapatkan  dari sesi 

wawancara, dokumen dan sebagaiannya. 

 Sehingga tujuan dari penggunaan metode kualitatif ini diperoleh 

gambaran mengenai kejadian dilapangan yang sebenarnya. Menurut 

(Maleong:2011) “Penelitian deskriptif  berupa kata-kata atau lisan dari 

narasumber yang diamati” 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Watampone, yang berlokasi di jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan 

Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone 97211 Bone. 

Penelitian ini telah dilakukan selama 2 bulan, Dari bulan Juli sampai bulan 

Agustus 2021. 

E-Filling 

Peningkatan 

Pelaporan Pajak 

Penghasilan Orang 

Pribadi 
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4. Alur Penelitiaan 

 Sebelum melakukan sebuah penelitian,ada beberapa tahap yang harus 

dipersiapkan yaitu :  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Alur Pikir Penelitian 

5. Jenis dan Sumber Data 

a) Jenis Data   

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif dalam 

mengevaluasi dan memberikan sebuah gambaran terkait dengan judul 

“Penerapan pelaporan sistem elektronik (e-filling) dalam peningkatan pelaporan 

pajak penghasilan orang pribadi”. Jenis data kualitatif merupakan hasil 

pengamatan yang berupa dokumen serta hasil wawancara atas narasumber 

dari objek yang akan diteliti 

b) Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merajud pada dua data 

yaitu data primer dan data skunde sebagai berikut : 

Identifikasi  
Masalah  

Analisis  
Masalah  

Membatasi 

 Masalah  

Menetapkan 
Fokus 

Permasalahan    

Pengumpulan  Data   
Wawancara Dan 

Dokumentasi 

Teknis Analisis Data 
(Reduksi Data, 

Penyajian Data, 
Penarikan 

Kesimpulan    

Pembahasan  

Pembuatan  
Laporan   
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis 

melalui wawancara pegawai kantor tentang e-Filling dan observasi 

kepada pihak terkait (Pengguna sistem elektronik) yang terdaftar di 

KPP Pratama Wampone.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan yaitu data jumlah pengguna e-filling 

yang terdaftar, dan dokumen melalui KPP Pratama Watampone . 

6.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Teknik wawancara 

dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertulis kepada 

pegawai kantor yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

membantu proses tugas akhir. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis dari hasil studi teknik pengumpulan data dengan mengembangkan 

data, memilih data yang paling penting dan mana yang perlu dipelajari serta 

menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknis analisis data yang 

digunakan dari penelitian ini dalam penelitian kualitatif yang digunakan peneliti 

sebagai mana menurut huberman (Sugiyono, 2007) yaitu pengumpulan 

data,reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir penarikan kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah teknik analisis data sebagai berikut : 

a. Reduksi Data  

Reduksi data menggambarkan penyederhanaan yang dilakukan 

melewati seleksi/pemilihan kata, pemfokusan, serta kebenaran data 
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mentah dan diolah menjadi informasi yang akan dijadikan penarikan 

kesimpulan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam metode kualitatif berbentuk penjelasan atau  

narasi  yang  tersusun secara sistematis sehingga muda dipahami oleh 

pembaca. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan yang melanjutkan 

pada perumusan masalah dari data yang telah tersusun kemudian 

dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya agar dapat  

ditarik menjadi suatu kesimpulan atau tahap akhir dali penelitan ini. 

  



 
 

20 
 

BAB III 

PROFIL INSTANSI/PERUSAHAAN 

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Watampone 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone awal berdirinya dengan 

nama IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yang beralamat di Jalan Hati Murni 

yang kemudian berubah menjadi Jl. Sangir 3. Pada tahun 1989 berubalah IPEDA 

menjadi Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan lalu setelah di keluarkan 

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tanggal 19 Mei 

2008. 

Pada tanggal 27 Mei 2008 KPP Pratama Watampone resmi beroprasi 

dengan membawahi 2 KP2KP yaitu KP2KP Sengkang dan KP2KP 

Watangsoppeng. Yang menjadi kepala kantor pertama KPP Pratama 

Watampone adalah Bapak Baharuddin Jafar. Setelah beliau pensiun kemudian 

digantikan oleh Bapak Muhammad Hamdan Husaini pada waktu itu, gedung 

masih menggunakan gedung bekas kantor  pelayanan PBB. Pada tahun 2011 

gedung kantor baru beralamat di Jalan Ahmad Yani No.9 Watampone, dan 

diresmikan oleh Kanwil Sulselbartra Bapak Angin Prayitno Aji. Pada tanggal 2 

September 2013 di angkatlah Kepala Kantor KPP Pratama Watampone yang 

baru yaitu Bapak Sugeng Pamilu Karyawan sampai sekarang. 
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B. Visi dan Misi 

1. Visi  

Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi 

menjamin kedaulatan dan Kemandirian Negara. 

2. Misi 

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan : 

a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hokum yang adil. 

b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional, dan 

d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 

C. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone beralamat di Jl. Ahmad 

Yani No.9 Watampone,.Wilayah kerja KPP Pratama Watampone meliputi 

Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng. Kabupaten Bone terdiri 

dari 27 Kecamatan, 33 Desa dan 39 Kelurahan dengan luas wilayah 4.559 km2, 

Kabupaten Wajo yang terdiri dari 14 kecamatan dengan luas wilayah 2.056,19 

km2 , dan Kabupaten Soppeng yang terdiri dari 8 kecamatan dengan luas 

wilayah 1.359,44 km2.. 
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Kepala Sub Bagian 

Umum 

I Made Rai Arnawa 

Kepala Kantor 

Sugeng pamilu 

Karyawan 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

D. Struktur Organisasi KPP Pratama Watampone 

 

 
 
 

 

 

Gambar 3.1: Struktur Organisasi KPP Pratama Watampone 

 

E. Job Description 

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

1. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan 

potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan 

realisasi penerimaan tahun lalu. 
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2. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam 

rangka intensifikasi perpajakan. 

3. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan 

potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan. 

4. Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan 

pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak 

berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak. 

5. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan. 

b. Sub Bagian Umum 

1. Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak 

yang bukan dari wajib pajak. 

2. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor 

pelayanan pajak. 

3. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak). 

4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna 

atau telah memenuhi jadwal retensi arsip. 

5. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian. 

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

1. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, 

perkembangan ekonomi dan keuangan. 

2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data. 

3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran 

informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan. 

4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan. 

5. Melaksanakan perbaikan (updating) data. 
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6. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan. 

d. Seksi Pelayanan 

1. Melaksanakan penerimaan dan penausahaan surat-sura 

permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya. 

2. Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan 

atau pengukuhan pengusaha kena  pajak (PKP). 

3. Melaksanakan penerbitan surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, 

SKPLB, SKPN dan produk hokum lainnya. 

4. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk 

pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status 

maupun kewajiban perpajakan lainnya. 

e. Seksi Penagihan 

1. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan. 

2. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/ SKPKBT/ STP/ STB beserta 

lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/ STTP/ SSB) 

beserta bukti pemindah bukuan dalam rangka pengawasan 

tunggakan dan pelunasan pajak. 

3. Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak  (SSBP) 

atau pelaksanaan SP dan SPMP. 

4. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan, 

keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat 

keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding. 
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5. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan 

pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

Wajib Pajak. 

f. Seksi Ekstensifikasi 

1. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di 

seksi ekstensifikasi perpajakan. 

2. Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP. 

3. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam 

rangka  pembuatan monografi fiskal. 

4. Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan nilai jual 

Objek Pajak (NJOP). 

5. Menetapkan penerbitan daftar nominative untuk SP3 PSL 

Ekstensifikasi. 

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan 

proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan 

ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada 

Wajib Pajak. 

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 

rekonsilisasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi 

dan himbauan kepada Wajib Pajak. 
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i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 

rekonsilisasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi 

dan himbauan kepada Wajib Pajak. 

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 

rekonsilisasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi 

dan himbauan kepada Wajib Pajak. 

k. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi : 

a. Pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan 

b. Pemeriksaaan sederhana dalam rangka penagihan 

2. Melakukan penilaian PBB 

a. Pendataan PBB dan Penilaian Objek/subjek pajak 

b. Melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi/badan. 
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F. Hasil Penelitian  

1. Data jumlah wajib pajak orang pribadi Tahun 2017-2019 yang terdaftar 

di KPP pratama watampone  

 
      Tabel 3.1 

WP OP yang terdaftar 

No Tahun Jumlah WP OP yang terdaftar 

1 2017 82.445 

2 2018 94.304 

3 2019 109.981 

(Sumber : diolah dari aplikasi MPN-Info, akses 1 September 2021) 
 

Pada Tabel 3.1 diatas dapat diketahui jumlah wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Watampone pada tahun 2017 

berjumlah sebanyak 82.445,di  tahun 2018 berjumlah 94.304,dan di tahun 

2019 sebanyak 109.98. 

 

2. Data SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-filling 

tahun 2017-2019 

Tabel 3.2 

Pelaporan SPT Tahunan PPh OP e-Filling 

No Tahun 
Total Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 

melalui e-Filing 

1 2017 37.611 

2 2018 42.206 

3 2019 45.288 

(Sumber : diolah dari aplikasi SIDJP, akses 28 Agustus 2021) 
  

Pada Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa total pelapoaran 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui sistem e-Filling di 

KPP Pratama Watampone pada tahun 2017 berjumlah 37.611, kemudian 
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mengalami peningkatan sebanyak 42.206 pada tahun 2018, dan di tahun 

2019 terus meningkat sebanyak 45.288. 

G.  Pembahasan 
 

Data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan Data SPT 

tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-filling  

Tabel 3.3 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar ditahun 2017-2019 dan SPT 

tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-filling ditahun 

2017-2019 

 

Tahun 

 

Jumlah WP OP 

yang terdaftar 

Total Pelaporan SPT Tahunan 

PPh OP melalui e-Filing 

2017 82.445 37.611 

2018 94.304 42.206 

2019 109.981 45.288 

 
 

Untuk dapat mengukur rasio tingkat penggunaan E-Filing Tahun 

2017 – 2019 di KPP Pratama Watampone maka digunakan metode 

sebagai berikut  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝑂𝑃 𝐸−𝑓𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝑂𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟
 x 100% 

 Rasio tingkat penggunaan E-filling tahun 2017 yang diterapkan di KPP 

Pratama Watampone 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝑂𝑃 𝐸−𝐹𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 2017

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝑂𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 2017
 

x 100% 

= 
37,611

82,445
 x 100% 

= 46% 
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 Rasio tingkat penggunaan E-filling tahun 2018 yang diterapkan di KPP 

Pratama Watampone 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝑂𝑃 𝐸−𝐹𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 2018

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝑂𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 2018
 

x 100% 

= 
42,206

94,304
 x 100% 

=45 % 

 Rasio tingkat penggunaan E-filling  tahun 2019 yang diterapkan di KPP 

Pratama Watampone 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝑂𝑃 𝐸−𝐹𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 2019

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝑂𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 2019
 

x 100% 

= 
45,288

109,981
 x 100% 

= 41% 

Tabel 3.4 
Rasio Tingkat Penggunaan E-Filing Tahun 2017 – 2019 di 

KPP Pratama Watampone 

 
Tahun Jumlah WP OP 

yang terdaftar 

Total Pelaporan SPT  
Tahunan PPh OP 
melalui e-Filing 

Rasio tingkat 
penggunaan  

e-Filing 

2017 82.445 37.611 46% 

2018 94.304 42.206  45% 

2019 109.981 45.288 41% 

(Sumber : Pengolahan data dan Informasi dari KPP Pratama Watampone) 

Pada Tabel 3.4  Menunjukan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi  

yang terdaftar di KPP pratama watampone dan total pelaporan  SPT Tahunan 

Pajak penghasilan orang pribadi melalui e-Filling itu mengalami peningkatan di 

setiap tahunnya, Akan tetapi mengalami penurunan rasio tingkat penggunaan e-

Filling  mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Tahun 2017 rasio tingkat 

penggunaan e-Filling 46%, pada 2018 terjadi penurunan 45%, Dan terus 

menurun menjadi 41% di tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena 
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berdasarkan data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama 

watampone lebih banyak meningkat dibandingkan dengan total peningkatan 

pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-Filling di tahun 

2017 sampai dengan 2019, Sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan rasio 

tingkat penggunaan e-Filling di KPP pratama watampone. 

 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Iwan Budi Rianawan selaku 

Kepala seksi pelayanan di KPP pratama watampone tentang bagaimana 

perkembangan pelaporan melalui e-Filling khususnya di KPP pratama 

watampone, Beliau menjelaskan  bahwa : 

“Perkembangan pelaporan melalui e-Filling di lingkup Watampone itu cukup 

meningkat di setiap tahunnya dan dapat di lihat dari tabel 3.2 terkait 

meningkatnya  wajib pajak orang pribadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 

2019.” 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Iwan Budi Rianawan selaku 

Kepala seksi pelayanan di KPP pratama watampone tentang upaya yang telah 

dilakukan pihak KPP pratama watampone untuk melaporkan SPT tahunan pajak 

penghasilan orang pribadi melalui e-Filling, Beliau menjelaskan bahwa  : 

"Dari pihak KPP pratama watampone berupaya mengingatkan di awal tahun 

bulan januari kepada instansi-instansi, Atau perusahaan-perusahaan yang 

memiliki karyawan dalam jumlah banyak untuk melaporkan SPT tahunan yang 

sudah harus dilaporkan melalui e-Filling atau bekerja sama dengan instansi 

tersebut untuk melakukan bimbingan pengisian SPT tahunan melalui e-Filling, 

Dan adapun upaya lainnya yang telah dilakukan pihak KPP pratama watampone 

yaitu melakukan sosialisasi melalui sosial media ataupun secara tatap muka 
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kepada wajib pajak untuk menyampaikan beberapa tata cara pengisian melalui 

e-Filling dan menyampaikan beberapa keunggulan dari sistem pelaporan melalui 

e-Filling.”  

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Iwan Budi Rianawan selaku 

Kepala seksi pelayanan di KPP pratama watampone tentang kendala atau 

masalah yang sering dialami oleh pihak KPP pratama watampone terhadap 

pelaporan melalui sistem e-Filling, Beliau menjelaskan bahwa :  

“Adapun masalah yang sering di hadapi dalam pelaporan melalui e-Filling yaitu 

masalah tentang jaringan internet yang lambat dan server down, Sedangkan 

kalau permasalahan terkait aplikasi atau sistem tersebut bukan dari pihak KPP 

pratama watampone tetapi permasalahan dari pihak kantor pusat. (Wawancara 

pada tanggal 23 agustus 2021).  
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BAB IV 
 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Penerapan pelaporan sistem elektronik (e-Filling) dalam peningkatan 

pelaporan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Watampone 

pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ada peningkatan di tiap 

tahunnya dan dapat katakan sudah berjalan dengan cukup baik, Namun jika 

di lihat dari rasio peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi 

melalui e-Filling terjadi penurunan dikarenakan meningkatnya data wajib 

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Watampone lebih banyak 

dibandingkan dengan data peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang 

pribadi melalui e-Filling. Dan dapat di ketahui bahwa lebih banyak wajib pajak 

orang pribadi yang melapor secara manual. 

B. Saran 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone bisa lebih memaksimalkan 

sosialisasi ke wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Watampone melalui 

sosial media ataupun tatap muka secara langsung sehingga wajib pajak bisa 

lebih mengetahui tetang keunggulan pelaporan melalui e-Filling dibandingkan 

dengan pelaporan secara manual. Kemudian disarankan kedepannya untuk 

menyajikan format tampilan e-Filling yang lebih bervariasi dan dapat mudah 

dipahami sehingga wajib pajak semakin tertarik untuk menggunakan e-Filling 

dalam melaporkan SPT. 
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LAMPIRAN 2 

HASIL WAWANCARA 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. BAGAIMANA PERKEMBANGAN PELAPORAN MENGGUNAKAN E-FILLING 

DARI AWAL HINGGA SAAT INI ? APAKAH ADA PERUBAHAN YANG 

SIGNIFIKAN ? 

“Perkembangan pelaporan melalui e-Filling di lingkup Watampone itu cukup 

meningkat di setiap tahunnya, Namun masih ada beberapa yang masih 

melapor secara manual. 

 

2. UPAYA APA SAJA YANG TELAH DILAKUKAN KPP PRATAMA 

WATAMPONE UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

DALAM MELAPORKAN PPh OP DENGAN MENGGUNAKAN E-FILLING ? 

“Dari pihak KPP pratama watampone berupaya mengingatkan di awal tahun 

bulan januari kepada instansi-instansi, Atau perusahaan-perusahaan yang 

memiliki karyawan dalam jumlah banyak untuk melaporkan SPT tahunan 

yang sudah harus dilaporkan melalui e-Filling atau bekerja sama dengan 

instansi tersebut untuk melakukan bimbingan pengisian SPT tahunan melalui 

e-Filling, Dan adapun upaya lainnya yang telah dilakukan pihak KPP pratama 

watampone yaitu melakukan sosialisasi melalui sosial media ataupun secara 

tatap muka kepada wajib pajak untuk menyampaikan beberapa tata cara 

pengisian melalui e-Filling dan menyampaikan beberapa keunggulan dari 

sistem pelaporan melalui e-Filling.” 

3. KENDALA ATAU MASALAH APA YANG SERING DIALAMI OLEH PIHAK 

KPP PRATAMA WATAMPONE TERHADAP PELAPORAN MELALUI 

SISTEM E-FILLING ? 

“Adapun masalah yang sering di hadapi dalam pelaporan melalui e-Filling 

yaitu masalah tentang jaringan internet yang lambat dan server down, 

Sedangkan kalau permasalahan terkait aplikasi atau sistem tersebut bukan 

dari pihak KPP pratama watampone tetapi permasalahan dari pihak kantor 

pusat. 
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(Proses Wawancara  27 Agustus 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pengambilan Data Kepada Salah Satu Pegawai 27 Agustus 2021) 
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    (Suasana KPP Pratama Watampone 27 Agustus 2021) 
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